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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.
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	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 855398139
	3_TEL: 0618657387
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Off
	31: Off
	32: Mensen met een beperking
	33: Off
	34: Off
	35: Minima
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Er is een wisseling van bestuur geweest, met betrekking voorzitterschap.
	51_ML: a:Het voorzien in de woonbehoefte en de verzorging van personen die daartoe zelf 
   niet goed in staat zijn. Alles zonder winstoogmerk. Een en ander in de ruimste zin       van het woord. 
b:Het creëren van een borgfonds, beheert door de stichting, waarin gelden worden gespaard ten behoeve van de door de stichting opgezette wooninitiatieven. Zulks ter dekking van kosten in het kader van onder meer leegstand, inrichting en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en/of tuin.
c. Het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen van (multifunctionele) ruimten van de door de stichting beheerde wooninitiatieven.
d.Het leveren van zorg en het afsluiten van contracten.
e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
	53_ML: 2015: Oprichting stichting Uniek
2016: Formuleren van de visie op zorg en wonen.
         Verwerven bouwlocatie en uitwerken bouwplannen.
          Contacten met de gemeente Uden en de woningbouwcoöperatie Area.
          Werven van nieuwe bewoners.
2018:  Ondertekening intentieovereenkomst Area en Stam en de Koning.
          Verder uitwerken van de bouwplannen.
          Werven sponsoren en fondsen voor inrichting.
2020:   Overeenstemming tussen de gemeente Uden, Area en Stam en de Koning over de realisatie van de woonvorm. Start procedures.                 
2021: indienen bouw en sloopvergunning  (februari 2021)
          bouw en sloopvergunning verkregen(september 2021)
         Aanvang sloop (september 2021)
         Aanvang bouw (oktober 2021)
	54_ML: Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- de voor haar diensten verkregen vergoedingen.
- subsidies en donaties.
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enige andere wijze verkrijgt.
	56_ML: Het bestuur werkt volledig op vrijwillige basis en brengt geen onkosten in rekening.
	57_ML: Het samenstellen van een bewonersgroep, die qua beperking en op sociaal emotioneel niveau gelijkwaardig kunnen functioneren.
Het vormen van werkgroepen binnen de ouderraad.
Het vastleggen van statuten.
Het opstellen van een zorgvisie en zorgmissie.
Een geschikte locatie vinden,om de woonvoorziening te bouwen.
Het voeren van gesprekken met de gemeente, de projectontwikkelaar en de woningbouwcoöperatie.
Vaststellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.
Vaststellen programma van eisen.
Het organiseren voor de jaarlijkse Koningsmarkt met als doel de bewoners en de stichting kennis te laten maken met de plaatselijke bevolking.
Het regelmatig organiseren van informele bijeenkomsten om de onderlinge band tussen bewoners en ouders te bevorderen.
Het organiseren van een omwonenden avond i.v.m. indienen van de omgevingsvergunning.
Opstellen kennismakingstraject nieuwe bewoners.
Het realiseren van een website.
Samenstellen comité van aanbeveling.
Actief werven van sponsorgelden en fondsen.
Het vastleggen van nieuwsberichten op de website en op social media.
Regelmatig informeel en formeel als ouderraad met elkaar afstemmen en vergaderen
	55_ML: De inkomsten verkregen uit fondsenwerving, schenkingen en donaties worden besteed aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van het appartementencomplex.
Bijvoorbeeld voor de aanschaf van de gezamenlijke meubels, de gezamenlijke keuken, de inrichting van de gemeenschappelijke tuin en aanschaf van tuinaccessoires, de stoffering van de gezamenlijke ruimtes (vloeren, raambekleding, horren, rolluiken en aanschaf van domotica.
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de Rabobank beschikt de stichting over een betaalrekening en een spaarrekening. Met het geld van de stichting worden geen beleggingen, speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.
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	_MLT: https://www.woongroepuniek.nl/verslagen/beleidsplan-stichting-uniek/
	knop: 

	57: 
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	2_GT: 
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 133664,73
	4_GT: 0
	9_GT: 133664.73
	10_GT: 133664.73

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 126113,28
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 9,95
	4_GT: 7541,50
	10_GT: 133664.73
	5_GT: 133654.78

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 11025,54
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 10
	4_GT: 8906,05
	10_GT: 19941.59
	5_GT: 19931.59

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 19941,50
	4_GT: 0
	9_GT: 19941.5
	10_GT: 19941.5

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

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

	5_ML: Liquide middelen activa is de stand van de zakelijke bankrekening. Liquide middelen zijn bedoeld voor het betalen van de algemene kosten zoals verzekeringen en bankkosten.Ook voor het bewoonbaar maken van de toekomstige huisvesting en inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en de aanleg en inrichting van de tuin.(bestemmingsreserve)
Overige reserves zijn uitsluitend bedoeld voor betaling van de onkosten van Stichting Uniek.
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	25_A7: 719.1199999999999
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	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Baten 2019: Sponoring Ujese kwis, spinningmarathon Fitland, donatie Hutten catering en particuliere donatie.
Lasten 2019: Verzekeringen, bankkosten en onderhoud website.
Baten 2020: Donaties particulieren en een donatie uit een nalatenschap.
Lasten 2020: Verzekeringen, bankkosten, kosten ontwerp en bouw nieuwe website en kosten onderhoud website.
Baten 2021: NSGK collecteregeling. Vijftien donoren. Storting SVB-dienstverlening,
verkoop kaarten en opbrengst Rabo-clubsupport, donatien.a.v. uitvaart, gespaarde bedragen toekomsige bewoners, inleg intentieverklaring toekomstige bewoonster.
Lasten 2021:
Verzekeringskosten, bankkosten, kosten onderhoud website, investeringen in computer en spelmateriaal, restitutie spaarinleg en overboeking naar spaarrekening en restitutie inleg intentieverklaringen. Daarnaast diverse kosten m.b.t. porto, contributie LVOI, kosten k.v.k., fondsenboek, snijservice en fotobewerking.
	JV: 
	_MLT: https:/www.woongroepuniek.nl/verslagen/kies 1.financieel jaarverslag
	knop: 




