Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Steunfonds RSZK
1 7 1 7 3 2 2 6

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

Wielewaal 10

Telefoonnummer

0 4 9 7 3 3 1 9 8 2

E-mailadres

secretariaatrvb@zorginoktober.nl

Website (*)

www.zorginoktober.nl

RSIN (**)

8 1 4 4 1 5 2 1 0

Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Genezing en zorg

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.P.A.A. van Zoom

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

A.J.H. Knoet Michels

Algemeen bestuurslid

M.J.D. Schalk

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

Stichting Steunfonds RSZK heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren en initiëren van
ondersteunende activiteiten en projecten op het gebied van de gezondheidszorg,
aanverwante deelgebieden in het algemeen en voor de Stichting Oktober gevestigd te
Bladel in het bijzonder. De stichting werft haar financiële middelen uit donaties,
speciale acties en erfrechtschenkingen en is afhankelijk van deze giften om haar doel
te bereiken. De doelstellingen worden pas gerealiseerd op het moment dat er
voldoende financiële middelen aanwezig zijn. De stichting loopt derhalve geen
financieel risico.
In 2007 heeft het bestuur bij de Belastingdienst de status aangevraagd van Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status is verkregen per 1 januari 2008 en is tot
op heden geldig.

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?

De stichting is afhankelijk van giften. De toekenningen van een bijdrage worden
gedaan bij voldoende saldo. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, kunnen
medewerkers van Stichting Oktober een aanvraag indienen. Op dit moment lopen er
geen aanvragen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via giften
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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.

Open

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

Het bestuur wordt niet binnen de stichting beloond.

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.

Stichting Steunfonds RSZK heeft in 2020 de volgende uitgaven gedaan:
Qwiek-up
In 2020 is er met middelen vanuit de Stichting Steunfonds RSZK een Qwiek-up
aangeschaft. De Qwiek-up is speciaal ontwikkeld voor de toepassing van
belevingsgerichte zorg. Op het moment dat een persoon ouder wordt en te maken
krijgt met een aandoening zoals dementie, kan het gevoel van welzijn afnemen. Dit kan
uiten in vormen van onbegrepen gedrag zoals dwalen, roepgedrag, agressie,
passiviteit, apathie en verkramping.
Belevingsgerichte zorg biedt de mogelijkheid om onbegrepen gedrag te verminderen
en het welzijn van cliënten te verhogen in alle fases van dementie. De Qwiek-up
ondersteunt hierin doordat het een mobiel in te zetten product is, dat het mogelijk
maakt om in iedere ruimte van het verpleeghuis te ‘snoezelen’. Door middel van
projecties van beelden op de muur en het plafond, ondersteunt met rustgevende
muziek, kunnen diverse prikkels worden afgestemd op de persoonlijke behoeften van
de cliënt. Dit kunnen prikkels zijn die mentaal activeren, door bijvoorbeeld het
toepassen van reminiscentie, zoals het bekijken van oude foto’s en herkenbare muziek
(levensboek). Hierdoor wordt interactie en communicatie met de cliënt gemakkelijker.
Anderzijds biedt het apparaat een stuk ontspanning op momenten die daarom vragen,
zoals bij onbegrepen gedrag tijdens de ADL zorg of het verliezen van het dag/nacht
ritme structuur.

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

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

32.894

€

+
€

0

Totaal

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

32.894

€

+

30.153

+
€

27.328

30.153

1.826

33.772

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.566

Totaal

€

32.894

35.598

+
€

27.328

€

€

32.894

+

+
€

35.598

https://www.zorginoktober.nl/oktober/publicaties/jaardocumenten/

€

5.445

€

35.598

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

1.000

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

5.929

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

500

Som van de geworven baten

€

9.429

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

16.552

1.000

€

16.552

2.000

€

38.550

+

+

€

8.915

€

8.750

€

72.767

+

+

€

+
9.429

€
€

+
72.767
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

6.125

88.394

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

6.129

Som van de lasten

€

12.254

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

6.125

+
88.394

€

-2.825

+

€

5.692

€

94.086

€

-21.319

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.zorginoktober.nl/oktober/publicaties/jaardocumenten/

Open

+

