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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	1: 
	8: G. Rienks
	10: H. Jensma (niet-bestuurslid)
	9: H. Biemans
	12: W. Pijpker
	11: H. van der Zee
	7_A4: 0
	16_ML: het opzetten en mogelijk maken van de exploitatie van een kleinschalige woonvoorziening voor gehandicapte bewoners.
	13_ML: 
	0: Stichting Us Dream
	5: www.usdream.nl
	2: de Hooidollen 14A
	4_EM: info@usdream.nl
	1_KVK: 01088609
	6_RSIN: 810428192
	3_TEL: 0582667577
	18_ML: zie beleidsplan elders op de website
	19_ML: de stichting krijgt subsidies, retributies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten. 
	20_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan de exploitatie van de kleinschalige woonvorm Us Dream, gelegen aan de Hooidollen 10-20 te 8918HV Leeuwarden. 
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: Het bestuur is onbezoldigd; er wordt aan bestuursleden die niet als ouder aan de woonvorm verbonden zijn, desgevraagd een vrijwilligersvergoeding verstrekt. Ook een onkostenvergoeding voor bestuursleden is mogelijk. De stichting heeft géén personeel in dienst. De zorgverleners die in de woonvorm werkzaam zijn worden door de budgethouders bekostigd uit persoonsgebonden budgetten.
	23_ML: Het bestuur is maandelijks bijeen gekomen (met uitzondering van de zomermaanden). Na maart 2020 zijn de vergaderingen digitaal gehouden. Vier keer per jaar zijn er ouderbijeenkomsten geweest waarbij algemene zaken die voor allke bewoners van belang waren besproken zijn. In 2020 lag de klemtoon (uiteraard) bij de vraag hoe om te gaan met de Corona-pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen.Om de saamhorigheid in tijden van Corona te behouden zijn er in 2020 regelmatig digitale bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, ouders en medewerkers waarbij digitale activiteiten werden gehouden. Denk daarbij aan bingo-avonden; quiz-avonden en dergelijke. Deze bijeenkomsten werden zeer gewaardeerd. Daarnaast zijn er veelvuldig bilaterale digitale bijeenkomsten georganiseerd over zaken die op het persoonlijke vlak lagen. Fysiek bijeenkomen zijn zoveel mogelijk vermeden. De deelname van de bewoners aan dagactiviteiten zijn noodgedwongen geminimaliseerd en vervangen door individuele activiteiten in en om Us Dream. De bewoners hebben dit als zeer belastejnd ervaren. Dat is zowel verbaal als non-verbaal door de bewoners duidelijk gemaakt.
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	_MLT: 
	knop: 
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	1_GT: 
	2_GT: --
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	9_GT: 126413
	10_GT: 126413
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	1_GT: 
	2_GT: --
	6_GT: 15500
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 79635
	4_GT: 0
	9_GT: 95135
	10_GT: 95135

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 11917
	1_GT: 79733
	3_GT: 
	4_GT: 34763
	5_GT: 126413
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	2_GT: 11917
	1_GT: 69974
	3_GT: 
	4_GT: 13244
	5_GT: 95135

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: Onder de kortlopende schulden is ook de subsidie opgenomen voor de loonheffingen die verbonden zijn aan de zorgbonus (€ 16.800,-). In verband met de aanvankelijke onduidelijkheid over hoe de zorgbonus voor PGB-medewerkers mogelijk zou worden gemaakt is de zorgbonus via Us Dream aangevraagd en uitbetaasld aan de medewerkers. De verplichte afdracht voor de loonheffing vond pas in 2021 plaats. Derhalve geeft de post kortlopende schulden een vertekend beeld.
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	4_A7: 99104
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	6_A7: 
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	11_A7: 
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	0: 
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	3_ML: de Stichting Us Dream heeft tot taak de exploitatie van het pand Us Dream mogelijk te maken. Zorgkwesties zijn geen aangelegn=enheid van de stichting. Dit is een verantwoordelijkheid van de wettelijk vertegenwoordigers (ouders) van de berwoners. Individuele zaken worden individueel besproken en geregeld met de zorgverleners die in dienst zijn van de individuele bewoners (PGB). Gezamenlijke zorgzaken worden in de ouderbijeenkomsten door de gezamenlijke ouders / wettelijk vertegenwoordigers besproken en besloten. In de balans zijn derhalve geen zorggelden terug te vinden. In 2020 vormde de uitbetaling van de zorgbonus voor de 21 medewerkers die bij de individuele bewoners in dienst zijn daarop een uitzondering. 
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




