
Standaardformulier

publicatieplicht
Zorginstellingen

Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van

Koophandel

|Stichting Corridor Beheer

;41134531

Contactgegevens. Vul minimaaf 7 van üe vefden Adres, Telefoonnummer ofE-maiïadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN(**)

Aantal medewerkers (*)

Heemraadsingel 197

01043754831

rn.jacobusse@stichtingcorridor. nl

www.stichtingcorridor. nl

04. 939:8. 22

2 5 Betoafde personeeisleüen m gemiddeld aontaf fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie

bestuur(*)

J. Ruysendaal

Marcella Bonestoo, Claudia Busch en Johan Hagenus

Henne Henselmans tot nov 2021

Doelstelling

Statutaire doelstelling

van de instelling.

Wat wil de instelling
bereiken?

\De stichting Corridor Beheer heeft ten doel: a. het verwerven, beheren en exploiteren
:yanwoonyporzi8ningentb;v;''pgrsqnen^
Iproblemen; b. het zorgen of doen zorgen voor opvang en begeleiding van de onder a
;bedoe!de personen, die m. n; gebruik maken van de onder a bedo&lde
|woöhvööraèningen7 en'vöor{s'al''hètgéén met'eèn'èh ander'recfitsfrëëksofz'ijdélings
;verbar»d houdt of daartoe bevordertijk kan zijn, alles+n de ruimste zin van het woord.

;De.. stichting Corridor Dienstveclening. he.eft. ten .doel:. a... het bieden van opvang aan en
^begeleiding van met name (e-x) psychiatrische patiënten; die wonen casuquo
lyerbiyyen. inhyisyestjngsprpjecten, welke uitgaan van de. te. Rotterdam gey^
.Stichting CorridoF Beheer dan wel die zelfstandig wonen; b. het scheppen van
; voorwaarden voor de onder a bedoelde personen om hun eigen positie te laten
.bepalen en maatschappelijk weerbaar te worden^. en.voorts.. al. hetgeen...... het woord.

(*} Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Neüeriand gevestigüe instelfingen moeten het R51N-nummer i/erplicht invullen
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1 | Ugemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande wagen ofyuf na de laatste vraag over het beleidsplan de uri in naar het beieiüsplan.

In dit beleidsplan moet mmimaoj antwoord gegeven worden op de m dit formulier gestelde vrogen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?
Wanneer worden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het
realiseren van de

doelstelling?

Zie jaarrekening

Hoe krijgt deinstelling
inkomsten?

Zie jaarrekening

Opwelke manier
en aanwelke doelen

worden de verkregen
inkomsten besteed?

Ak uw instelling vermogen
aanhoudt, üufdan in

waar en op welke manier

dit vermogen wordt

aangehouden (bifvoor-

beeld spaarrekenmg,

beleggingen etc).

Zie jaarrekening

Url van het beleidsplan

Vulde finb in waar het

befeidsplon te vinden is.

|https://www. stichtingcorridor. nl/wp-content/uploads/2022/08/C
|orridor-samengevoegde-jaarrekening-2021. pdf

Open
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1 | Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor

het statutaire bestuur,

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO

ofsalarisregeling).

Beloning van het personeel en directeur is conform de Cao sociaal werk

De Raad van Toezicht ontvangt een vrijwilligersvergoeding onder het maximale
J'aaTbedrag. """"" •""•• •• •• •• •• •• •• •••"""""•••"•• ••""•• •• •••"••"••""""""•

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten

die zijn uitgevoerd.

Ofvut bij üe volgende

vraag de uri in naar het

aüiviteitenverslag, of de

ud naar het jaarrekensng
ais daann üe activiteiten

uon het betreffende

boekjaar üuideiijk zijn
beschreven,

;Zie jaarrekening

Urlvanhetactiviteiten-

verslag. Vul de finfe in waar

het aüivit.ejtenvei'slag te
vinden is.

ihttps://www. stichtingcorridor. nl/wp-contenÜuploads/2022/08/C
|orridor-samengevoegde-Jaarrekening-2021. pdf

Open



Balansdatum

Activa

;31;_|12i_;2 O 21

31-12-2021

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen £^

overlopende activa

Effecten

Liquide nniddelen

Totaal

185. 139

445.026

04vano6

Vul cfe bafansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch dejaarta/fen boven de kolommen.

31-12-2020 (*) Passiva 31-12-2021

|€

|€

|€

1€

136

136

0;

.9701

.
9701

630. 165!

€ 767. 13S

;€

l€

l€

1€

181

181

01

. 150;

_•+

. 1501

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

183.743

490.991

^ € 674. 7341

€ 855. 8841 ^aal

31-12-2021

602.889!

164. 246;

l€ 767. 1351

700. 008!

155.8761

|€ 855. 8841

Toelichting

Geefhiereen

toelichting bij de

baians of vul de urf

naar de jaarrekening
inafshiereen

toelichting in is

opgenomen.

https://www. stichtingcorridor. nl/wp-content/uploads/2022/08/Corridor-samengevoegde-jaarrekening-2021. pdf
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Staatvan baten en lasten

Baten 2021

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Overige baten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

Lasten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

h^onorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

2020

€ 963. 8921 l€ 1. 065.8211

€ 748. 8441

€ 127. 865

€ 1. 840.6011

€ 827. 6291

|€ 134. 0691
+ I.................... ............................:

|€ 2. 027.5191

€

€

€ l

€
+

€ 01

€ 1. 840.6011

+

€

€

€

€

€ 01

€ 2. 027. 5191

€ 1. 321. 826^ € 1. 378.887

€ 53. 221^

€ 194. 030!

€

€

€ 367. 332!

€ 1. 936. 409^

€ -1. 3111

€ -97. 119'

+

+

€ 49. 201

€ 194. 833

€

€

€ 404. 148

€ 2. 027.069

€ -628

€ -178
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Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting

Geef hier een toelichting

bij de stoot ron baten en

Jasten of vul de urinoaf-

üe jaarrekening in als hier

een toefjchting in is

opgenomen.

;https://www. stichtingcorridor. nl/wp-content/uploads/2022/08/Corridor-samengevoegde-j
;aarre'l<enïng-202't;p'ctf^

Urlvan de jaarrekening
VuJ de link in naar de

;'aürref;ening als u deze

ook hebt gepuWiceerü.

lhttps://www. stichtingcorridor. nl/wp-content/uploads/2022/08/C
lorridor-samengevoegde-jaarrekening-2021. pdf

Open


