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Voorwoord
Voor u ligt de jaarrekening van Stichting 1Thuis van 2021. Het jaar 2021 stond in teken van
afhandelen zorglocatie en trajecten i.v.m. zwangerschapsverlof. Deze fase heeft veel inzichten,
leermomenten en creativiteit tot stand gebracht. Dit hebben zowel het ambulante team als de
bestuurders al erg waardevol ervaren.
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 moeders in de regio Food Valley (de
gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Renswoude, Wageningen, Veenendaal en Rhenen)
en Apeldoorn, terecht kunnen voor hun zorgvragen.
Doelen voor 2021:
1.Certificatie
Doelstelling
1. In april 2021 heeft Stichting 1Thuis het kwaliteitsmanagementsysteem op orde zodat de HKZ
word verlengt.
2.Afhandelen lopende zaken
Doelstelling
1. De zorg trajecten afsluiten zodat de zorg gewaarborgd blijft voor de betreffende cliënten.
2. Zorglocatie sluiten.
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Balans

31-12-2021

Activa
Materiële vaste
activa
afschrijving
Liquide middelen
Kortlopende vorderingen
Algemene reserves

Eigen vermogen
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Passiva

€ 608,00
€ 203,00
€ 250,00
€ 110,00
€ 545,00

€ 858,00
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Overzicht baten en lasten
Baten
Opbrengsten zorgpresaties en maatschappelijke ondersteuning
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

€ 6.782,00
€ 3.591,00
€ 10.373,00

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€ 1.064,00

Som der overige baten

€ 1.064,00

Totaal baten

€ 11.437,00

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingslasten
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

Resultaat
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€ 8.711,00
€ 4.840,00
€ 7.022,00
€ 20.573,00

-€ 9.136,00

Pagina 5 van 5

