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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.
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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?
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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).
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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.
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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
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging)
	13: T.A. Stoop MBA
	5: npvzorg.nl
	15: Mw. G.J. Rekker
	2: Kerkewijk 115
	4_EM: info@npvzorg.nl
	14: Ing. J.R. Luursema
	16: Mw. drs. G.J. van de Bosch
	17: Drs. P.A.M. Broeders
	10: Nederland
	1_KVK: 40479673
	11_A4: 18
	12_A4: 2382
	7: [Gezondheid - Patiënten en families]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 007078456
	3_TEL: 0318547888
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Chronisch zieken
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Gelovigen
	28: Gemeenschappen
	29: Jongeren
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Ouderen
	39: Patiënten
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: J.J. van der KnijffMw. drs. S. Treur
	51_ML: De NPV is een christelijke beweging. We erkennen de Bijbel als grondslag voor al onze activiteiten. Vanuit de waarden 'beschermwaardigheid, 'solidariteit' en 'zorgzaamheid' vormen we ons gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is: vanaf het prille begin tot en met het einde.Het is de missie van de NPV om haar gedachtegoed over medisch-ethische ontwikkelingen 1) uit te dragen, 2) aan kerk, samenleving en overheid beschikbaar te stellen en 3) daar praktisch vorm aan te geven.Vanuit onze missie - die wordt samengevat in de lijfspreuk Zorg voor het Leven - zetten wij ons in voor de volgende hoofddoelstelling:Vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus opkomen voor het leven, relevante medische ontwikkelingen vanuit de christelijke ethiek doordenken en duiden, (beleid) beïnvloeden en mensen in gezondheid en ziekte bijstaan door toerusting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp.
	53_ML: Deze vraag wordt beantwoord in het beleidsplan van de NPV. Het beleidsplan is te vinden via de volgende link: https://www.npvzorg.nl/over-ons/verantwoording/plannen/
	54_ML: - Contributies en giften van leden en donateurs- Subsidies van overheden en overige instellingen zonder winstoogmerk- Sponsorbijdrage en legaten
	56_ML: BestuurDe bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke reiskosten-declaraties die de bestuursleden kunnen indienen bij de directeur. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden.Bezoldiging directie en personeelZowel de directeur als het personeel worden bezoldigd overeenkomstig de salarisschalen van cao Sociaal Werk.
	57_ML: Deze vraag wordt beantwoord in het jaarverslag van de NPV. Het jaarverslag is te vinden via de volgende link:https://www.npvzorg.nl/over-ons/verantwoording/resultaten/
	55_ML: Deze vraag wordt beantwoord in het beleidsplan van de NPV. Het beleidsplan is te vinden via de volgende link: https://www.npvzorg.nl/over-ons/verantwoording/plannen/. De manier waarop aan de doelstellingen gewerkt is in de afgelopen jaren, is hier terug te vinden: https://www.npvzorg.nl/over-ons/verantwoording/resultaten/
	56: 
	_MLT: https://www.npvzorg.nl/over-ons/verantwoording/plannen/
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.npvzorg.nl/over-ons/verantwoording/resultaten/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 47494
	6_GT: 281430
	7_GT: 0
	5_GT: 15010
	3_GT: 0
	8_GT: 1209343
	4_GT: 47494
	9_GT: 1505783
	10_GT: 1553277

	3: 
	7_GT: 7913
	6_GT: 21448
	8_GT: 0
	2_GT: 97504
	3_GT: 0
	1_GT: 800000
	9_GT: 277472
	4_GT: 348940
	10_GT: 1553277
	5_GT: 1246444

	4: 
	7_GT: 9626
	6_GT: 28950
	8_GT: 0
	2_GT: 116479
	3_GT: 0
	1_GT: 800000
	9_GT: 230138
	4_GT: 428841
	10_GT: 1614034
	5_GT: 1345320

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 56889
	6_GT: 118443
	7_GT: 0
	5_GT: 16440
	3_GT: 0
	8_GT: 1422262
	4_GT: 56889
	9_GT: 1557145
	10_GT: 1614034

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Een toelichting op deze cijfers is te vinden in het jaarverslag van de NPV. Zie de volgende link: https://www.npvzorg.nl/over-ons/verantwoording/resultaten/

	3: 
	1: 
	1_A7: 18758
	2_A7: 298568
	3_A7: 81745
	4_A7: 
	5_A7: 380313
	6_A7: 10000
	7_A7: 1801610
	8_A7: 116240
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 1917850
	12_A7: 0
	13_A7: 
	14_A7: 2326921
	15_A7: 313
	16_A7: 7500
	17_A7: 0
	18_A7: 368632
	19_A7: 1345970
	20_A7: 90854
	21_A7: 16282
	22_A7: 5612
	25_A7: -106378
	23_A7: 598136
	24_A7: 2433299

	2: 
	1_A7: 19289
	2_A7: 161974
	3_A7: 57429
	4_A7: 
	5_A7: 219403
	6_A7: 10000
	7_A7: 1769289
	8_A7: 11451
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 1780740
	12_A7: 0
	13_A7: 
	14_A7: 2029432
	15_A7: 1032
	16_A7: 7500
	17_A7: 0
	18_A7: 217146
	19_A7: 1182520
	20_A7: 91588
	21_A7: 13585
	22_A7: 478
	25_A7: 22431
	23_A7: 493152
	24_A7: 2007001

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Een toelichting op deze cijfers is te vinden in het jaarverslag van de NPV. Dit jaarverslag is te vinden via https://www.npvzorg.nl/over-ons/verantwoording/resultaten/
	JV: 
	_MLT: https://www.npvzorg.nl/over-ons/verantwoording/resultaten/
	knop: 




