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Zorginstellingen

Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van

Koophandel

^Stichting Corridor Beheer

•411 34531

Contactgegevens Vul minimaal 1 van de vefcfen Adr», Telefoonnummer ofE-maïiacSres in.

A(jr^ ;Heemraadsingel 197

Telefoonnummer . 0104^3 7. 5 48^3 |

E-mailsdres

Website (•")

RSINC*)

Aantsi medewerkers (*)

.C. O'.^,(-''c: l ^^ L< c VA. v •.•<,.. < L, '\ i. -, L',o;,, n|

www.stichtingcorridor.nl

804939822;

l Betooróe personeelïteden in gemiddeld aonfal fte gedurende het bGekjoar.

Statutair bestuurvan de instelling

Voorzitter ;-)' Ruysendaal

Secretaris '•

Penningmeester

Algemeen bescuursiid ;Marcella Bonestoo, Claudia Busch en Johan Hagenus

Algemeen bestuurslid ; Henrie Henselmans tot nov 2021

Overige infornatie

bestuurC) ; •• ................... . ........ , . ..... .... ...

Doelstelling

Statutaire doelstelling
van de instelling.

Wat wil deinsielfing

bereiken?

.
De stichting Corridor Beheer heeft ten doel: a. het verwegen, beheren en exploiteren
van woonvoorzieningen t. b. v. personen met pSYChp-spcialeen/DfpsYChl^^
;problemen; b. het zorgen of doen zorgen voor opvang en begeleiding van de onder a
bedoelde personen, die m. n. gebruikmaken van de onder a bedoelde
^woonvoorzieningen, en voorts al hetgeen met een èri ander rechtstreeks of ^
^verbartd houdt of daartoe bevordertijk kan zijn, alles in deTuimste zin van het woord.

IDe stichting Corridof Dienstverlening tieeft ten riQel: a. het bieden van opvang aan en
^begeleiding van inet name (e-x) psychiatrische patiënten, •dte wonen casuquo
verblijven in huisvestingsprojecten, welke. uitgaan van de te Rotterdam gevestigde ,
•Stichting Corridor Beheer.dan wel die zelf&tandig wonen; b. het scheppen van
^voorwaarden voor de onder a bedoelde personen om hun eigen positie te laten
bepalen én maatschappelijk weerbaar te^w

") Optioneel yeld, nie' wrplicht (**) Buiten WederlonfJgevestfgcfe'nstÉlfingenmoi'tenhel RSIN-nummer yerpfirhtmvuflen
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T | Algemeen frcn'oly/

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef h'w antwoord op ondefstaanüe vragen afvul na de laoütÉ vroag over het beleidspian de ur.' in naar het fceleidsplan.
li dit beleiüipian moei minimoai antwoord gegeven worden op de fn dit {ormuiter ges^eïoe vragen overhel beleidsplan.

Wetke werkzaamheden

verricht de instelling?
Wanneer worden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het
realiseren van de

doelstelling?

Zie jaarrekening

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

IZie jaarrekening

Opwelke manier

en aan welke doelen

worden de verkregen
inkomsrón besteed?

Afs uw instelfing vermogen
oanhoudt. vuldanin

woar en op weike mQniei

diï vermogen wordt
aangehouden (b^voor-

beeló spaarrekening.
beleggingen etc).

Zie jaarrekening

Uri van het beleidsplan

Vul ac t:nk in waar hel

beleid5p)on te vinden is.

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

Open



03 va n o6

Algemeen fL/m;ofü)

Beloningsbeleid

Belonings beleid uoor
het statutaire bestuur,

voorde leden van hec

beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel

fbiivoorbeetd CAO

of £dlari£'ege!ing).

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

De Raad van Toezicht ontvangt een vrijwiliigersvergoeding onder het maximale
jaarbedrag. • ••••••• ................... .................... . ........... ........... ................................................

Activiteitenverslag
Noem de aaivrteiten

die zijn uiigevoerü.

Of vul bij de volgenüe
vraag de ur) m naor het

Cïcta'iteitenyersloa, of de

url noar het jaarrekening
o'idccr'riGecaiv^Ki

•'a-i het betrf^ends

hoi'hjca' üu'.oe r, k z';r<

ü^iL.'ih.rei. e^

Zie jaarrekening

urivanheiaciiuiteien- ;https://www. stichtingcorridor. nl/wp-contenüuploads/2022/08/C
^s'aE„Ï"'e'"tm "'"' lorridor-samengevo^de-iaarrekening-2021 . pdf
heioclr."let!. envefsloCste
vinden 15

Open
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Balansdatum

Activa

Immateriële vasteactix

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vonrradpn

Vorderingen ï/

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

31-12-2021

'a

€

l€

;€

|€

;€

,€

:€

€

185. 1391

445.026:

o'

136.970'

........ :+

136.970:

Vu) de balanscfotum in. Als u daarna vefdergaal wr.scliffnen automahsch dcfaartalfen boven de hofommpn,

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

€

-€

'€

\€

€

€

€

€

183. 743i

490.991i

o

181. 150!

••+

181. 150;

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

:€

€

€

€

31-12-2021

602.889

164.246

\e

;€

;€

;€

700.008;

155.876

r. € 630. 165 F7 € 674. 734

Totaal !€ 767. 135: € 855. 884; Totaal •€ 767. 135; l€ 855. 884

Toelichting
Geefhiereen

toclichtmgfci ijcfE'

balans of vu) de url

naar de jaanekewng

'ncifïitif(Tcen

töekhtmginK

opqenanfn.

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

Baten 2021

Opbrengsten zorgprestaties en maaischappe'ijkeonöefsteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Overige baten

Giften b donaties partKulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige balen

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

Lasten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en "nstenéle vsste act. va

Huisvestingslasten

Bijzondere wsardeverminderhg van vaste activa

Honorariumkosien v'ijgevesiigde medische specialisten

Ovenge fc>edrijfskoiien

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële beten en [asten

Resultaat

2020 (•)

:€

|€

;€

€

963.892

748.844

127.865
+

1. 840.601;

i€

!€

^€

;€

1. 065.821^

827.629;

134. 069;
... +

2. 027.519:

€

;(

j€

j€

€

€

• +

0\

+

1.840.601

i€

[f.

:€

€

i€

;€

01

2. 027. 519

'€

;€

€

€

€

€

€

€

1.321.826

53.221

194.030;

367.332^
• +

1.936.409^

-1. 311
+

.€

l€

\€

i€

:!€

€

€

€

1. 378.887

49.201

194.833

404.1481

2. 027.069i

-628J

-97. 119^ -178
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Staat van baten en lasten (vsrjoig)

Toelichting
Geefhiereentoedchting

bij de stoot ron boten en

fosicnofyuldeurinoor

dËJödrrefeening in als hier

een toefichting in is

opgeioncn

hHps://www. slichtingcorridor. nl/wp-content/uploads/2022/08/Corridor-samengevoegde-
aarrekening-2021.pdf • •" " " ' • " '~ '.

Url vsn dejsarrekening

V'j'öel'rt"" ri"crce

L;a(rcf-i:')i")^ a, ^ ^ ae;c

Wk hfOl [jf:[-Ut:l fPFrf:

^https://www. stichtingcorridor. nl/wp-contenüuploads/2022/08/C
orridor-samengevoegde-jaarrekening-2021. pdf

Open


