
Stichting Droomhuis Hoeksche Waard 

ANBI-verantwoording 

Stichting Droomhuis Hoeksche Waard is aangemerkt als een ANBI-

instelling. 

De ANBI gegevens zijn: 

Algemene gegevens 

Naam ANBI:    Stichting Droomhuis Hoeksche Waard 
RSIN/Fiscaal nummer: 8607.64.278 

Website adres:    www.stichtingdroomhuishw.nl 
E-mail:     info@stichtingdroomhuishw.nl 

Adres:     Huizingastraat 10 
Postcode:     3261 SK 

Plaats:     Oud-Beijerland 
 

Stichting Droomhuis Hoeksche Waard wil een kleinschalige woonvorm 

realiseren in de Hoeksche Waard voor een groep van ongeveer negen 

jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De 

woonvorm biedt hen de mogelijkheid om begeleid te wonen in de directe 

nabijheid van hun sociale netwerk.  Dit netwerk houdt uiteraard de naaste 

familie in, maar de woongroep is ook een onderdeel van het sociale 

netwerk. 

Samenstelling bestuur. 
Het bestuur van deze stichting bestaat uit een door het bestuur vast te 

stellen (bij voorkeur oneven) aantal van ten minste 3 bestuurders. 

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris, 

een penningmeester en twee adviseurs. 

De bestuur heeft de volgende taken: 

Het besturen van de stichting en het bepalen en vaststellen van het 
beleid. 

Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor alle werkgroepen die 
ingesteld zijn. Deze werkgroepen leggen schriftelijk verantwoording af en 

minstens één bestuurslid is vertegenwoordigd in een werkgroep. 

Jaarlijks worden er minimaal vier vergaderingen van het bestuur 
gehouden. Daarnaast wordt er met de ouders van de beoogde 

bewonersgroep regelmatig een vergadering gehouden.  

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 
middelen Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk, wat tot 

uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de 



jaarrekening. Stichting Droomhuis Hoeksche Waard ontvangt financiële 
middelen om haar doelstelling te vervullen vanuit fondsenwerving, giften,  

legaten en diverse verkoopacties. Op de bestuursvergadering wordt de 

jaarrekening voorgelegd, die ook op de vergadering met de ouders wordt 

toegelicht. 

Doelstelling/visie. 
Stichting Droomhuis Hoeksche Waard wil een kleinschalige woonvorm 

realiseren in de Hoeksche Waard voor een groep van ongeveer negen 

jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De 

woonvorm biedt hen de mogelijkheid om begeleid te wonen in de directe 

nabijheid van hun sociale netwerk.  Dit netwerk houdt uiteraard de naaste 

familie in, maar de woongroep is ook een onderdeel van het sociale 

netwerk. 

De woonvorm biedt een veilige en vertrouwde thuissituatie voor de 

jongeren waar zij met elkaar hun leven kunnen leiden en ouder kunnen 

worden. Vanuit de woonvorm zal iedere bewoner zijn eigen 

maatschappelijke leven leiden, bijvoorbeeld door op werkdagen 

dagbesteding te bezoeken en daar de benodigde ondersteuning voor 

ontvangen. 

In de weekenden zijn de jongeren samen thuis en worden zij bij 

activiteiten in en om de woonvorm begeleid (boodschappen doen, klussen 

in de tuin e.d.). De woonvorm zal geen dagbesteding aanbieden. 

Beleidsplan. 
Het beleidsplan van Stichting Droomhuis Hoeksche Waard kunt u vinden 

via deze link: 
Beleidsplan Stichting Droomhuis Hoeksche Waard 

 
Beloningsbeleid. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 

hun functie gemaakte kosten. 

 
Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de 
rekeningen over de voorgaande jaren. De stichting vertoont een grote 

mate van continuïteit: de diverse werkgroepen zijn in deze fase vooral 
bezig met fondsenwerving en zoeken naar een geschikte locatie voor het 

Droomhuis. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit 
cijfermatig in beeld gebracht. 

 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting 
inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf


verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk 
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk 

afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
 

   begroting     
2022  

 rekening 
2021  

 begroting 
2021  

Baten       

        

Inkomsten uit donaties en giften       

Giften met een specifieke bestemming  €         300   €    2.925   €        300  

Inleg "club 100 van 100"  €    10.000   €    8.270   €     8.000     

Verkoopacties  €    10.000   €  11.331   €     7.500  

Overige donaties en giften  €    35.000   €  29.014   €   15.000  

totaal baten  €    55.300   €  51.540   €   30.800  

        

Lasten       

Wervingskosten  €         500  €       740   €        500  

Kosten beheer en administratie  €         250   €       225   €        250  

Bankkosten en rentelasten  €         250   €       271   €        250  

Overige lasten  €         100   €       523     €        100  

totaal lasten  €      1.100   €    1.759   €     1.100  

        

Resultaat  €    54.200   €  49.781   €    29.700  

 
Toelichting 

Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt gereserveerd voor 
toekomstige uitgaven; het realiseren van een Droomhuis.  

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het 
onderhouden en vergroten van onze naamsbekendheid, het opzetten van 

diverse inzamelingsacties en promotiemateriaal voor onze Stichting. 


