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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.

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders

Henk Prins

www.relief.nl

Joop Hendriks

Zaagmolenlaan 4

Henriëtte Bertels-Stam

Peter van Wijk
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Gezondheid - Genezing en zorg

Welzijn - Verzorging en opvang

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

onbezoldigd

info@relief.nl
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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?

De vereniging stelt zich ten doel om vanuit een Bijbelse visie op zowel mens als 
samenleving als ook op zorg en maatschappelijke dienstverlening en de organisatie 
daarvan, de leden en andere belangstelleneden te inspireren en te beïnvloeden, zowel 
persoonlijk alsmede de organisaties, waarin zij werkzaam zijn en voortdurend de 
dialoog gaande te houden over wezenlijke waarde die door het Evangelie worden 
aangereikt. De vereniging stelt zich ten doel, gestoeld op haar grondslag, als haar 
opdracht, als dienst aan de naaste.

Vereniging ,et lidorganisaties en persoonlijk leden. Die door het jaar heen in netwerken 
bijeen komen om te delen met elkaar, gevoed te worden door kennis en inspiratie en 
samen te staan voor meer menslievende zorg. 
Academie, door het jaar heen organiseren wij op de terreinen van zingeving, ethiek en 
identiteit diverse trainingen. Zowel voor de open inschrijving als incompany voor 
organisaties. Ook hier is het delen, uitwisselen van kennis en samen ons sterk staan 
voor meer menslievende zorg het uitgangspunt. 
Innovatie, diverse projecten al dan niet met samenwerkingspartners worden 
georganiseerd om met nieuwe ideeën kennis uit te te wisselen, te delen en samen 
menslievende zorg mogelijk te maken.

Lidmaatschapsgeld 
Inkomsten uit trainingen
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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).

Bestuur werkt onbezoldigd. 
Beloningsbeleid personeel treft u in de jaarrekening. 
Zie www.relief.nl/organisatiegegevens (dan Reliëf Jaarrekening 2021)

zie URL

www.relief.nl/organisatiegegevens (zie pdf 
'meerjarenbeleidsplan') 

www.relief.nl/organisatiegegevens (zie Reliëf jaarverslag 2021)

Open

Open
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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.

2.726

115.550

20.874 20.874

288.843 237.134

188.342 132.321

379.783

2.726

498.059 390.329

495.333

309.717 258.008

498.059

3.787

46.146

340.396

3.787

386.542

390.329

3 1 1 2 2 0 2 1

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

https://www.relief.nl/wp-content/uploads/2022/10/Relief-Jaarrekening-2021.pdf
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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

43.523 68.756

43.523 68.756

50 102

50 102

577.132 505.905

2021 2020 (*)

620.705 574.763

472.481

45.167

504.777

43.503

53.809 -8.803

49.248

566.896

35.286

583.566
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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.

https://www.relief.nl/wp-content/uploads/2022/10/Relief-Jaarrekening-2021.pdf

Zie URL voor de toelichting op de staat van de baten en lasten

https://www.relief.nl/wp-content/uploads/2022/10/Relief-Jaarre
kening-2021.pdf

Open
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