
 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2021 

Stichting Van Ravenswaaijstede 

  



1. Organisatie 
 

Naam organisatie: Stichting Van Ravenswaaijstede 
Straat + nr.: Bovenbuurtweg 44 
Postcode + woonplaats: 6721 MN Bennekom 
Telefoon: +31 6 55867843 
Email:  info@vanravenswaaijstede.nl 
Website: http://www.vanravenswaaijstede.nl 
KvK-nr.:  77788249 
RSIN: 861145185 
AGB-code: 41787279 
IBAN: NL67RABO0337236518 

 
Stichting Van Ravenswaaijstede beoogt het algemeen nut en is sinds 29 oktober 2020 
aangemerkt als ANBI met nummer 861145185. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk 
 

1.1. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit drie leden: 
 
Mw. A.M. van Gelder  - Voorzitter 
Dhr. A.J. Garritsen      - Secretaris 
Dhr. W.R. van Gelder  - Penningmeester 

 
De bestuurders ontvangen geen beloning uit hun werkzaamheden.  
 

2. Doelstelling 
 
De stichting heeft als doel het bieden van dagbesteding aan (jong)volwassenen met 
psychiatrische- en psychische problemen, een verslavingsverleden, een licht verstandelijke 
beperking en niet aangeboren hersenafwijking. De begeleiding is gericht op het creëren van 
een veilige plek waar de deelnemer rust en ruimte krijgt om zichzelf te zijn en vertrouwen te 
vinden. Door het aanbieden van zinvolle dagbesteding krijgt de deelnemer mogelijkheden tot 
leren en vergroten van vaardigheden, samenwerking met zijn medemens en waar mogelijk 
tot re-integratie. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van al wat met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

2.1. Missie 
 
Stichting Van Ravenswaaijstede biedt ruimte om elkaar te ontmoeten, vrienden te maken, 
elkaar te helpen. Er voor elkaar zijn! Het is een plek waar rust, veiligheid, vertrouwen en 
verbinden centraal staan. Deze vier kernwaarden zijn sterk met elkaar verweven wat zorgt 
voor een gemoedelijke en ongedwongen sfeer op de zorgboerderij. 
 

2.2. Visie 
 
De zorgboerderij is gelegen in een agrarische omgeving omringd door natuur en dieren. Het 
is een omgeving waar deelnemers zich thuis voelen en tot hun recht komen. Kleinschalig is 
de opzet en tegelijkertijd ook de kracht om persoonlijke aandacht te blijven geven aan de 
deelnemers. Het buitenleven, de rust en ruimte dragen ertoe bij aan een gezonde levensstijl 
wat stimulerend werkt voor lichaam en geest.  
 



 

3. Jaarrekening 
 

 
3.1. Balans 

 
Activa 
 

Passiva 

Vaste activa Eigen vermogen 
Materieel                  13.427 Vermogen                  58.866 
Kantoor                      1.653  
BHV-middelen               232 
 

 

Vlottende activa Lang vreemd vermogen 
Inventaris                  15.083 Geen 
Dieren                         7.638  

Liquide middelen Kort vreemd vermogen 
Omzet                       32.644 Crediteuren                12.260 
Donaties                        625 
 

Bankkosten                     176 

                                 71.302                                    71.302 
 
 
  

3.2. Staat van baten en lasten 
 
Omzet   32.644 
Donaties        625 
Bedrijfsopbrengsten   33.269 
  
Kosten dieren     7.638 
Inkoopwaarde   30.395 
Bedrijfskosten   38.033 
  
Bedrijfsresultaat   -4.764 
  

 


