Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vienna
5 8 1 0 3 6 1 9

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

Rijksweg 236
0 6 5 3 1 2 5 6 3 8

E-mailadres

info@stichtingvienna.eu

Website (*)

www.stichtingvienna.eu

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 2 8 7 5 1 6 2

Welzijn - Verzorging en opvang
Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Wendy van Dijk

Secretaris
Penningmeester

Jessica den Brinker-de Smit

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Vienna biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om de wereld van
de paarden te ervaren. Contact tussen paard en mens stat bij ons centraal.
Samen werken en afgestemd op de client.
We bieden mogelijkheden voor dagbesteding en lesactiviteiten.

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?

Stichting Vienna voorziet in de behoefte van (therapeutisch) bewegen, creëren van
sociale contacten en biedt een zinvolle vrijetijdsbesteding, voor een brede doelgroep
van mensen met een beperking. De Stichting biedt hele verschillende manieren om
met paarden om te gaan. Van verzorging en poetsen, via paardrijden en knuffelen tot
een huifkarritje in de vrije natuur. De omgang met paarden en het paardrijden zorgt
ervoor dat het zelfvertrouwen bij de deelnemers op mentaal en fysiek niveau
aanzienlijk toeneemt. Het is aangetoond dat de interactie tussen paarden en mensen
zorgt voor een sterk gevoel van ontspanning en rust, hetgeen ook met name bij
kinderen en volwassenen met een (fysieke) beperking heel goed is waar te nemen. Bij
Stichting Vienna staan de begrippen ‘zorg op maat’ en ‘individuele aandacht’
centraal bij elke activiteit.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

We ontvangen af en toe donaties. Verder ontvangen we vanuit de clienten een betaling
vanuit PGB budget.
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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).

We besteden elke maand de inkomsten aan vaste lasten. De vaste lasten omhelsen
de huur van de manage,voedsel voor de paarden en overige kosten zoals de
dierenarts. We hebben 1 werknemer in dienst en zij krijgt maandelijks een salaris
betaald. We hebben een klein vermogen op de spaarrekeing. Dit is zo minimaal dat bij
gebrek aan inkomsten we 3 maanden kunnen opvangen door ons kleine reserve.

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

https://stichtingvienna.eu/assets/vendor/docs/Beleidsplan-Stic
hting-Vienna-versie-1.0-def-2021.pdf

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

Beloningsbeleid voor het statutair bestuur is sec een vergoeding voor gemaakte
onkosten.
We hebben 1 personeels lid in dienst . Zij wordt voor 16 uur betaald volgens de CAO
Sociaal werk.

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.

In 2020 hebben we uiteraard net als een ieder last gehad van Corona. Hierdoor
hebben we een aantal maanden van dit jaar op last van de overheid stil gelegen.
De losse lessen zijn uitgevoerd wanneer dit kon. Bij elke mededeling van de overheid
waarbij de mogelijkheid zich aan diende om de dagebsteding uit te voeren hebben we
aangegrepen. Juist voor deze doelgroep.
Helaas hebben we de winkel en daarmee het erkend leerbedrijf moeten staken ivm
geen nieuwe ruimte om te huren per 1 juli 2021. In 2020 is de winkel open geweest zo
vaak als mogelijk. Alle opbrengsten zijn naar de stichting gegaan.

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

https://stichtingvienna.eu/assets/vendor/docs/Beleidsplan-Stic
hting-Vienna-versie-1.0-def-2021.pdf

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

14.834

17.191

€

+

€

14.834

+
17.191

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

1.272

€

+

28.453

+
€

44.314

€

59.148

€

55.418

€

+

42.947

+
€

55.418

42.947

6.211

€
43.042

31-12-2019 (*)

€

34.664

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

3.730

Totaal

€

59.148

+
€

51.855

€

8.908

€

51.855

+

https://stichtingvienna.eu/organisatie/over#jaar Vervolgens klikken op jaarbalans 2020, danwel 2019
https://stichtingvienna.eu/assets/vendor/docs/jaarverslag-2020-vienna.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

€

62.878

+

€
€

0

59.422

+
0

€
€

11.813

+

12.662

€

+

€

12.662

€

€

15

€

€

11.813

+

+

€

74.691

€

72.099

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

7.718

€

4.026

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

412

€

225

Personeelskosten

€

27.630

€

11.831

Huisvestingskosten

€

16.746

€

30.126

Afschrijvingen

€

3.699

€

3.861

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

6.015

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

9.847

62.220

€

59.916

12.471

€

12.183

+

+
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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.

https://stichtingvienna.eu/organisatie/over#jaar klik respectievelijk op 2019 of 2020

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://stichtingvienna.eu/organisatie/over#jaar

Open

