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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Viore
3 2 1 6 9 0 1 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Oosterengweg 44 1212CN Hilversum
0 3 5 6 8 5 3 5 3 2

E-mailadres

info@viore.org

Website (*)

www.viore.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 2 0 8 3 7 3 5

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
2 . 3
7 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Michel Rudolphie

Secretaris

Wuif Selderbeek

Penningmeester

Jacco Heemskerk

Algemeen bestuurslid

Jooske Schopman

Algemeen bestuurslid

Hans Scheltema

Overige informatie
bestuur (*)

Joost Vriesman en Eveline Rijken

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Viore is een centrum voor informatie, ondersteuning, activiteiten en inloop. Voor (ex-)
kankerpatienten, naasten en nabestaanden. Het is aanvullend op de medische
behandelingen. De ondersteuning is er op gericht de kwaliteit van het leven te
verbeteren.

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?

Het centrum biedt inloopgelegenenheid met diverse activiteiten en een infotheek.
Mensen kunnen komen voor informatie, ondersteuning, een luisterend oor,
lotgenotencontact.
Ook organiseert het centrum in samenwerking met ziekenhuizen en
patiëntenverenigingen themabijeenkomsten.
Zie hiervoor ook www.viore.org/programma en het jaarverslag 2021
(https://www.viore.org/wp-content/uploads/2021/07/Jaarverslag-Viore-2021-def-web.pdf
).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Hoofdzakelijk via donaties, bijdragen gemeenten, sponsoring, acties, evenementen en
eigen bijdragen bezoekers.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Het vrij besteedbaar vermogen wordt besteed voor het doel waar voor het is opgericht.
Het vrij besteedbaar vermogen blijkt uit de balans. Het vrij besteedbaar vermogen
staat op een spaarrekening.
Zie de jaarrekening 2021
(https://www.viore.org/wp-content/uploads/2022/02/Jaarrekening-2021-Stichting-Viore.p
df)

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.viore.org/wp-content/uploads/2021/10/Jaarplan-2022.pdf en
https://www.viore.org/wp-content/uploads/2021/11/Meerjarenplan-2022-2026-VIORE-extern-final1.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden werken onbezoldigd.

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.

Zie url

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.viore.org/wp-content/uploads/2021/07/Jaarverslag
-Viore-2021-def-web.pdf

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

102.721

90.558

€

+

€

102.721

+
90.558

Continuïteitsreserve

€

319.322

€

275.467

Bestemmingsreserve

€

113.225

€

120.924

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

12.117

€

+

333.256

+
€

373.949

€

476.670

€
€

+

+
€

432.547

396.391

7.720

€
361.832

31-12-2020 (*)

€

340.976

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

44.123

Totaal

€

476.670

+
€

431.534

€

35.143

€

431.534

+

https://www.viore.org/wp-content/uploads/2022/02/Jaarrekening-2021-Stichting-Viore.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

963

€

1.830

Subsidies van overheden

€

49.114

€

34.650

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

115.653

€

81.326

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

29.358

Giften

€

61.355

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

164.767

+
115.976

€
€

31.997

+

27.233

€

32.264

€

59.497

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

227.085

177.303

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

2.788

€

4.624

Personeelskosten

€

118.175

€

112.200

Huisvestingskosten

€

37.335

€

24.655

Afschrijvingen

€

10.493

€

3.045

Financiële lasten

€

364

€

Overige lasten

€

24.568

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

5.541

193.723

€

150.065

33.362

€

27.238

+

+

+
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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.

https://www.viore.org/wp-content/uploads/2022/02/Jaarrekenin
g-2021-Stichting-Viore.pdf

Open

