Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Phusis

Nummer Kamer van
Koophandel

0 4 0 7 4 0 7 8

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

Klompmakerstraat 1a/b

Telefoonnummer

0 5 9 2 3 0 2 2 5 2

E-mailadres

info@stichtingphusis.nl

Website (*)

www.stichtingphusis.nl

RSIN (**)

8 1 3 7 8 8 4 9 3

Aantal medewerkers (*)

1 3 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J.H. Teerling-Mulder

Algemeen bestuurslid

E. de Bruin

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De voornaamste activiteiten van Stichting Phusis te Assen bestaan uit het begeleiden
en ondersteunen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en
gedragsproblematiek.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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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?

Het begeleiden en ondersteunen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking
en gedragsproblematiek in hun woon- en werkomgeving. De activiteiten worden het
gehele jaar door verricht. De activiteiten zijn geconcentreerd in de gemeenten Assen, Aa
& Hunze en Westerveld.
Het organiseren, tonen en borgen van zorgzaamheid en het ontwikkelen en bijstellen
van passende zorgstructuren vraagt om aandacht, reflectie, dialoog, betekenis geven en
(kort cyclisch)continue (bij)sturen aan de basis;
• Onderwerpen die dit ondersteunen zijn o.a. aandacht voor de kwaliteit van relatie
tussen bewoners en medewerkers en de begeleiding die wordt geboden volgens de
perspectiefplannen; samenwerken met het netwerk en belangrijke anderen; voldoende
zorgcapaciteit;
• Aandacht voor de kwaliteit en ontwikkeling van de medewerkers en hun onderlinge
samenwerking zodat een gezond werkklimaat blijft bestaan wat uitnodigt tot ontwikkeling
en initiatief;
• Aandacht voor gezonde woon- en werkcontexten waar de crossovers in al hun
elementen tot bloei komen en een gezonde groei mogelijk maken;
• Aandacht voor de relaties die we aangaan op alle niveaus, zodat wat we doen
draagvlak vindt en in toenemende mate ook met en in de samenleving kan plaatsvinden;
• Aandacht
planeet
en hoe
wemiddel
hiervoor
in alle
die we
De
instellingvoor
krijgtdezijn
middelen
door
vanzorgdragen
declaratie van
de activiteiten
geleverde zorg
bij
ondernemen
en de wijze
waarop
omgaan
met voedsel,
energie, materialen en afval
haar contractpartijen
op basis
vanwe
met
deze gesloten
overeenkomsten.
bij Phusis en de Grietman;
• Het gebruik van de juiste informatie en hoe deze kan ondersteunen zal ook in 2021
weer een vervolgontwikkeling laten zien en ondersteunen bij de dialoog tussen de
eigenaren, administratie en het bestuur.
Al deze acties dragen er bij dat een bewoner in een van onze werk- en of woonlocaties
in dialoog blijft met ons en perspectief goed in beeld krijgt en houdt.

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De verkregen inkomsten worden besteed aan:
- personeelskosten ten behoeve van begeleiding van bewoners en deelnemers bij
wonen en werken;
- huisvesting ten behoeve van onze bewoners
- vervoer, voeding en andere relevante zaken voor onze bewoners
- ondersteuning van de organisatie

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het beloningsbeleid is in overeenstemming met de Wet Normering Top Inkomens
(WNT).

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.

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

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=
&organization=Phusis

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2021

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

1007763

€

782310

Materiële vaste activa

€

€

Voorzieningen

€

84723

€

51000

Financiële vaste activa

€

54981

Langlopende schulden

€

€

54981

Kortlopende schulden

€

Totaal

€

+

Voorraden

€

768

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

2253977

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

79

€

79

€

1243486

1168478

1705756

26246

€

+

295953

+
€

2280991

2001709

+

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

€

€

€
Totaal

+

€

2335972

+
€

2001788

+

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=Phusis

2335972

+
€

2001788
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

8843259

€

7732818

Subsidies

€

277850

€

329957

Overige bedrijfsopbrengsten

€

235692

€

169187

Som der bedrijfsopbrengsten

€

9356801

€

8231962

Giften & donaties particulieren

€

50923

€

2000

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

50923

+
2000

+

+

€

9407724

€

8233962

Personeelskosten

€

6985413

€

6005187

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

0

€

Huisvestingslasten

€

973630

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

Som der bedrijfslasten

€

9247930

Saldo financiële baten en lasten

€

65659

Resultaat

€

Totaal baten

Lasten

1288887

225453

+

+

892204

€

1076575

€

7973966

€

60142

€

320138

+

+

06 van 06

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.

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&t
own=&organization=Phusis

Open

