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Voorwoord
Voor u ligt de jaarrekening van Stichting 1Thuis van 2019. Het jaar 2019 stond in teken van
voorbereiden op het afsluiten van de contracten met gemeenten, volgens de WMO wet, in de regio
Food Valley. Hierdoor kunnen we in 2020 starten met ambulante begeleiding. Dit is ook gelukt wat
heeft geresulteerd in de eerste begeleidingstrajecten in december 2019. Hieronder volgt het verslag
met onderbouwing met cijfers van het jaar 2019.

Missie & Visie
Het is onze missie om de zorg(verlening)voor tiener-en jonge moeders en jonge gezinnen zo
makkelijk en toegankelijk mogelijk te maken met een snel resultaat wat zichtbaar is in een stabiel
leven voor hun kinderen. Veel te vaak gebeurt het dat om welke reden dan ook een kind een
“slechte” start maakt en dat willen we voorkomen en zo nodig verhelpen waar mogelijk. Samen een
toekomst!
Wij geloven dat iedereen een thuis nodig heeft van waaruit hij in een gezinssituatie op een
gezonde manier kan opgroeien en zijn talenten kan inzetten in Gods Koninkrijk. Een thuis houdt voor
ons een veilige omgeving in met liefde & aandacht, stimulans, groei en in contact met anderen.
Relatie en verbondenheid zijn hierin de kern.

Doelstelling Stichting 1Thuis
Stichting 1Thuis wil kinderen en jongeren, in het bijzonder tiener- en jonge moeders, voor
onbepaalde tijd een thuis te bieden op basis van christelijke waarden en normen 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.
Stichting 1Thuis wil in eerste instantie een plek zijn waar alle jonge gezinnen en in het speciaal de
jonge moeders in de regio Food Valley (de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Scherpenzeel,
Renswoude, Wageningen, Veenendaal en Rhenen) bij terecht kunnen voor hun zorgvragen.
Doelen voor 2019 en 2020:
1.Certificatie
Doelstelling
1. In november 2019 heeft Stichting 1Thuis het kwaliteitsmanagementsysteem op orde zodat
de aanvraag van het kwaliteitscertificaat in behandeling is.
2. In juni 2020heeft Stichting 1Thuis het kwaliteitscertificaat volgens HKZ Kleine Organisaties in
bezit.
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Gereed 30-6-2020
Acties
1. Alle kwaliteitsdocumenten worden opgesteld
2. Er wordt een audit aangevraagd en gepland
3. De feiten vanuit de audit worden aangepast

2.Contracten
Doelstelling
1. In november 2019 heeft Stichting 1Thuis met gemeente Barneveld een contract om in 2020
hulpverlening te gaan bieden.
Gereed 30-11-2019
Acties
1. Het kwaliteitskeurmerk wordt gefaciliteerd
2. Er worden gesprekken aangevraagd met de beleidsmakers
3. Passende documenten worden ingevuld en ingediend
3.Netwerk op bouwen
Doelstelling
1. In januari 2020 heeft Stichting 1Thuis contact gelegd met alle kerken binnen de gemeente
Barneveld.
Gereed 31-12-2019
Acties:
2. De directie onderzoekt welke kerken en betrokken waren en weer kunnen zijn bij de stichting
3. De directie benadert kerken en hun diaconieën voor bekendmaking
4. De directie onderhoudt de ontstane contacten
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Winst- en verliesrekening & balans
Balans
1-1-2019

Verlies en winst

giften
Crediteuren

Bankrekening

Reservering gezinshuis
Verkoopkosten
Promotiekosten
Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Administratiekosten
Bankkosten
Overige
Inhuur werk derde

Telling
Som der baten en
lasten
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Balans 31/12/19

€ 1.550,95

-€ 4.150,57

€ 2.253,13

€ 4.150,57

€ 2.253,13

€ 149,00

€ 134,20
€ 54,69
€ 119,09
€ 779,83
€ 2.211,28

€ 3.448,09
-€ 1.897,14

€ 1.550,95

€ 2.253,13

€ 2.253,13
€ 0,00
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