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Voorwoord
Voor u ligt de jaarrekening van Stichting 1Thuis van 2020. Het jaar 2020 stond in teken van de eerste
zorgtrajecten en andere ontwikkelingen ten behoeve van de doelgroep. Daarnaast hebben we de
samenwerking met meerdere gemeentes uitgebreid. De trajecten die geleverd zijn waren leerzaam,
opbouwend en soms zelf erg pittig waardoor de Stichting nog meer richting heeft gekregen.
Het was fijn om samen met het begeleidingsteam Stichting 1Thuis te bouwen, als team te groeien en
samen te werken.
De HKZ keuring is in mei weer afgenomen en zeer positief afgerond waardoor de certificering
standhoudt..

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 moeders in de Food Valley (de
gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Renswoude, Wageningen, Veenendaal en Rhenen)
bij terecht kunnen voor hun zorgvragen.
Doelen voor 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.

2.Contracten
Doelstelling
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1. In 2020 heeft Stichting 1Thuis contracten met gemeentes binnen de FoodValley(jeugd) en
Noord West Veluwe(jeugd) en WMO Apeldoorn en Noord West Veluwe.
3.Netwerk op bouwen
Doelstelling
1. In januari 2020 heeft Stichting 1Thuis contact gelegd met alle kerken binnen de gemeente
Barneveld.

Balans
31-12-2020

Activa
Materiële vaste activa

Kortlopende vorderingen
Liquide Middelen

527

€ 6.922
€ 15.585
€
22.507

Totaal activa

€
23.034

Pasisiva
Kortlopende schulden

€
13.354

Eigen vermogen

€
9.680
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Overzicht baten en lasten
Baten
Opbrengsten zorgpresaties en maatschappelijke
ondersteuning
Overige bedrijfsopbrengsten

€
59.208
€
9.747

Som der bedrijfsopbrengsten

€
68.955

Overige baten

Giften & donaties particulieren

€
1.431

Som der overige baten

€
1.431

Totaal baten

€ 70.386

Lasten
Personeelskosten
Afschrijving op materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

Resultaat

€
38.796
€
81
€
15.157
€
8.925
€
62.959

€ 7.427

Baten
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