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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting ContourdeTwern

Drs. G.H.E. Mevis, directeur/bestuurder (Raad van Bestuur)

www.contourdetwern.nl

Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg

Nederland

4 1 0 9 6 4 8 1

3 6 6

4 3 9 4

0 0 6 8 8 2 7 1 7

0 1 3 5 8 3 9 9 9 9

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

Welzijn - Overig welzijnswerk

Toezichthoudend orgaan: Raad van Toezicht

secretariaat@contourdetwern.nl
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! Algemeen (vervolg)

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

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?

Het stimuleren van vrijwillige inzet, het bevorderen van welzijn en het verrichten van 
zorg in het werkgebied van de stichting, alles in de ruimste zin van het woord. 
Het behartigen van belangen als bedoeld om artikel 10 lid 2 sub 3 van de Wet Colege 
voor de rechten van de mens, danwel een daarvoor in de plaats komende regeling.

Het ondersteunen en uitvoeren van diensten op de gebieden van welzijn, gelijke 
behandeling en zorg t.b.v. bewoners, bewonersgroepen en gemeenschappen van 
diverse buurten en wijken binnen het werkgebied van de stichting. De diensten zijn 
gericht op het ondersteunen van burgerinitiatieven alsmede het vergroten van 
zelfredzaamheid en ontplooiïngsmogelijkheden van (groepen van) natuurlijke personen 
en rechtspersonen met ideële doelstellingen. 
Het op verantwoorde wijze inschakelen van vrijwilligers. 
Streven naar samenwerking met instellingen/organisaties met aanverwante 
doelstellingen. 
Oprichting, instandhouding en beheer van hiervoor noodzakelijke accommodaties. 
Onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen bedrijven en 
personen die voor het doel nodig of nuttig zijn. 
 
Zie ook beleidsplan ContourdeTwern (link toegevoegd op volgende pagina). 

Inkomsten uit subsidie van overheden en fondsen, aanbestedingen. 
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! 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 beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

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.

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).

Bezoldiging topfunctionarissen is conform de Wet Normering Topinkomens (WNT); zie 
jaarrekening, pag. 28/29. 
Beloningsbeleid voor personeel valt onder de CAO Sociaal Werk

Zie link naar Algemeen jaarverslag en jaarrekening ContourdeTwern hieronder.

Zie doelstellingen onder 'Hoofdlijnen beleidsplan' (pag. 2). 
Zie ook Beleidsplan ContourdeTwern, beschikbaar via onze website (zie link hieronder)

https://www.contourdetwern.nl/wp-content/uploads/2021/07/CdT_
Beleidsplan_2017.pdf

https://www.contourdetwern.nl/wp-content/uploads/2021/07/Jaarv
erslag-en-jaarrekening-ContourdeTwern-2020-PUBL.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

+

+
+

+

+

+
+

++

+

Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
$

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$$$

$

$
$$$

$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

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

en.

0

1.774.013
1.272.132

0
0

2.236.635

0
0

2.256.635

435.719
72.149

0

0
0

37.411

21.853
21.853

0

7.349.067
6.819.831

8.406.658

3.356.687
2.965.690

2.236.635

12.937.339
11.151.655

10.700.704

3.814.259
3.059.692

12.937.339

0

2.882.963

2.468.2890

58.211

0

5.742.192

2.882.963

8.268.692

11.151.655

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

Zie link naar jaarverslag en jaarrekening C
ontourdeTw

ern op pag. 3 
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# Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

Som van de baten $ $
+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten $ $

$ $

$ $
+ +

Som van de lasten

337.747 962.384

30.919.164 29.963.598

2.337.955 1.957.761

1.806.111 1.738.906

35.063.230 33.660.265

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

993 1.534

3.518.475 3.451.188

2020 2019 (*)

38.920.445 38.075.371

147.193

0

0

171.010

27.666.007

5.489.635

806.959

19.939

364.718

0

0

201.565

27.565.088

5.158.119

705.825

19.371

754.569 -878.154

3.865.133

38.165.876

4.938.839

38.953.525
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# 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.

Zie link naar Algemeen jaarverslag en jaarrekening onder 2 voor verdere toelichting 
(onderdeel 3, jaarrekening 2020).

https://www.contourdetwern.nl/wp-content/uploads/2021/07/Jaarv
erslag-en-jaarrekening-ContourdeTwern-2020-PUBL.pdf

Open


