Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Trimbos-instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 6 5 4 5 4

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

Da Costakade 45

Telefoonnummer

0 3 0 2 9 7 1 1 0 0

E-mailadres

info@trimbos.nl

Website (*)

www.trimbos.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland en Moldavië
1 8 2
3

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

de heer drs. H.J. van der Hoek

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

het op onafhankelijke, wetenschappelijke, praktijkgerichte en levensbeschouwelijk
pluriforme wijze bijdragen aan kennis- en meningsvorming over mentale gezondheid,
verslaving, verslavingszorg en het gebruik van alcohol, drugs, tabak en overige
psychotrope stoffen;
het op de hierboven bedoelde wijze verlenen van diensten voor bevordering van
promotie, preventie en hulpverlening, alsmede het beleidsmatig en maatschappelijk
handelen op de hierboven genoemde aandachtsgebieden, en voorts al hetgeen met
één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords

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?
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Algemeen (vervolg)
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.

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

https://www.trimbos.nl/over-trimbos/organisatie/meerjarenbeleidspl
an en https://www.trimbos.nl/over-trimbos/organisatie/jaarverslag

Open

- Het algemeen WNT-maximum (zie jaarverslag voor nadere toelichting en
verantwoording)
-Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg

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://www.trimbos.nl/over-trimbos/organisatie/jaarverslag

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

3.088.204

3.160.079

€

+

€

3.088.204

+
3.160.079

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

2.712.240

€

+

€ 13.482.294

€
€

97.366

102.590

€
3.091.524

€

+
3.188.890

2.439.925

+
€

2.542.515

€

236.452

4.025.676

€
7.681.850

31-12-2020 (*)

€

8.517.374

+
€ 12.543.050

+

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

31-12-2021

€

€ 10.394.090

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

393.000

€

262.000

Langlopende schulden

€

810.000

€

968.191

Kortlopende schulden

€

9.090.404

Totaal

€ 13.482.294

+
€ 15.703.129

€ 11.693.971

+

+
€ 15.703.129
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

1.324.804

€

1.317.170

Subsidies van overheden

€

17.704.075

€

17.429.322

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

3.641.868

€

3.302.542

Overige subsidies

€

203.481

€

101.950

Baten van subsidies

€

21.549.424

€

20.833.814

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

0

+
0

+

+

€

22.874.228

€

22.150.984

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

6.214.810

€

6.527.981

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

14.206.649

€

12.623.396

Huisvestingskosten

€

450.676

€

478.622

Afschrijvingen

€

483.166

€

341.849

Financiële lasten

€

67.501

€

57.189

Overige lasten

€

1.041.503

€

879.229

Som van de lasten

€

22.464.305

€

20.908.266

Saldo van baten en lasten

€

409.923

€

1.242.718

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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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.

https://www.trimbos.nl/over-trimbos/organisatie/jaarverslag

Open

