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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Ikone

Drs. M.A. Vroom

www.ikone.nl

Dokter Stolteweg 74, 8025 AZ  ZWOLLE

Nederland
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Gezondheid - Patiënten en families

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@ikone.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

a. Het ondersteunen van mensen met een ziekte en/of aandoening in de kwaliteit van 

leven

b. Het bijdragen aan interventies, beleid, onderzoek, (sociale innovatie) en/of 

duurzame zorg en welzijn, die de kwaliteit van leven van deze mensen ondersteunt, en

het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk

kan zijn.

a. Het ontwikkelen en aanbieden van interventies vanuit diverse disciplines, zoals:
workshops, lezingen, online hulpmiddelen, film of video, platforms, training, grafische- 
en online uitingen en innovatieve trajecten
b. Het verrichten van wetenschappelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek
c. Het werven van fondsen,subsidies en sponsoren en te verkrijgen van andere gelden 
om de hiervoor genoemde activiteiten te realiseren.
d. Het samenwerken met andere organisaties om voormelde activiteiten te realiseren.

Werkzaamheden worden op dagelijkse basis uitgevoerd.

Dit draagt bij aan het realiseren van de doelstelling door......

Door het werven van fondsen, subsidies, sponsoren en andere gelden.

In samenwerking met partners uitvoeren van activiteiten die bijdragen
aan onze doelstelling waarvoor een vergoeding
wordt betaald. 
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1 Algemeen (vervolg)

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

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

- Reservering voor toekomstige activiteiten en projecten die de doelstelling ten goede 
komen. We denken hierbij onder andere aan projecten op het gebied van innovatie, 
wonen en zorg voor mensen met een (ingrijpende) fysieke beperking.
- Geoormerkte reserve voor doorbetaling vaste lasten van de Stichting.
- Een deel van de reserves is besteed aan het ontwikkelen van de 
toolbox 'samenwerken met patiënten' en academy IKOcreate. Middels deze tools en 
trainingen zullen in de komende jaren organisaties geholpen worden om
medewerkers te bekwamen in het samenwerken met patiënten op organisatieniveau.
- Door de coronacrisis zijn er extra uitgaven geweest aan onder andere personele 
kosten en juridische ondersteuning

Open

Open

We werken met een spaarrekening

We vallen onder de Cao sociaal werk maar er zijn momenteel geen mensen in dienst. 
We betalen de directeur als zzp-er en hebben een management overeenkomst. 
De RvT is onbezoldigd. Voorts worden er zzp-ers gevraagd mee te werken en zijn
er vrijwilligers actief die als mogelijk vergoed voor reiskosten en soms voor inzet. Dit
valt binnen de regeles vergoeding vrijwilligers zoals vastgesteld door de belastingdienst. 

https://www.ikone.nl/nl/anbi-doneren/

Opleiden medewerkers zorgorganisaties, bedrijven en overheden in het
 samenwerken met patiënten op organisatieniveau
Samenwerken in consortia die de positieve gezondheid van de burger /
 patiënt willen ondersteunen. Daarbinnen zorgdragen voor gelijkwaardige 
participatie van mensen met ervaringsdeskundigheid op zowel strategisch, 
tactisch als uitvoeringsniveau
Opstarten (onderzoeks)projecten die in essentie gaan om het bereiken 
van de waarden gelijkwaardigheid, veiligheid, positiviteit en kwetsbaarheid in
 co-creaties. 
Bijdragen aan programma’s en trajecten die de kwaliteit van zorg in beeld 
willen brengen door de realisatie van gelijkwaardige samenwerking 

 patiënten en professionals. 

Initiëren van synergielabs die volledig uitgaan van de burger met een 
chronische aandoening en zijn/haar behoeften op het gebied van gezondheid, 
wonen, zorg en welzijn. Domein overstijgende samenwerking tussen en met alle 
betrokkenen initiëren en stimuleren. 
Ondersteunen van de ervaringsdeskundigheid van mensen door middel van
 training en coaching van ervaringsdeskundige vrijwilligers en 
AF en toe donatie  
om participatie van mensen met beperkingen te stiumleren. 



04 van 06

Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

5.154

61.926

25.000 33.500

15.684 91.804

100.030

126.426 104.7605.154

167.110 230.064

161.956

151.426 138.260

167.110

5.958

120.561

103.545

5.958

224.106

230.064

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

93.707 228.815

0 0

0 0

22.321 53.840

2020 2019 (*)

116.028 282.655

23.209

50.267

3.265

1.805

144

86.899

95.641

3.160

1.423

1.038

13.166 59.480

24.172

102.862

35.014

223.175
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

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.

Openhttps://www.ikone.nl/nl/anbi-doneren/




