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Algemene gegevens instelling
Naam

SOVEE

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 0 4 7 6

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

Amsterdamseweg 41 3812 RP Amersfoort

Telefoonnummer

0 3 3 4 7 0 2 1 5 9

E-mailadres

info@sovee.nl

Website (*)

www.sovee.nl

RSIN (**)

8 0 5 3 9 5 2 4 6
2 8

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

R.J.A. Caubo

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

De organisatie kent een eenhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht,
hierboven is het bestuur van de stichting genoemd

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van het welzijn van kinderen, jongeren, jongvolwassenen, hun
ouders en verzorgers en andere betrokkenen in hun leefomgeving vanuit het
perspectief van voorkoming en bestrijding van onderwijsachterstanden;
b. het uitvoeren en doen uitvoeren van goede zorg;
c. de exploitatie van respectievelijk het doen exploiteren van een ingevolge de
Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wtzi erkende instelling, die ten doel heeft het
verlenen van zorg, in de ruimste zin van het woord, zomede het verlenen van
respectievelijk doen verlenen van diensten als bedoeld in de Wet maatschappelijke
ondersteuning;
d. het verrichten en aanbieden van respectievelijk het doen verrichten en het doen
aanbieden van (zorg)activiteiten gefinancierd uit collectieve middelen, doch anders dan
verstrekt op grond van de sub b. van dit artikel bedoelde regelingen,

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

De diensten en projecten die SOVEE uitvoert zijn onder te verdelen in de volgende
categorieën:
• Opvoedondersteuning
• Begeleiding jongeren
• Coaching
• Jeugd en veiligheid
• Ambulante begeleiding
• Overige projecten
De werkzaamheden worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd. Zij dragen bij aan
het realiseren van de doelstelling doordat wij actief zijn op het snijvlak van opvoeden
en onderwijs. We halen de leerbarrières weg en creëren de ideale, individuele
randvoorwaarden waaronder een gezin, kind of jongere het beste uit zichzelf kan
halen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
b. subsidies en donaties;
c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. alle andere wettige verkrijgingen en baten

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).

De inkomsten worden besteed aan de volgende doelen:
• Opvoedondersteuning
• Begeleiding jongeren
• Coaching
• Jeugd en veiligheid
• Ambulante begeleiding

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

de activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd zijn terug te vinden in het
bestuursverslag dat op www.sovee.nl wordt gepubliceerd

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

Het beloningsbeleid voor het bestuur en het personeel is gekoppeld aan de CAO
Sociaal Werk. Voor bestuur en medewerkers zijn salarisschalen vastgesteld conform
deze CAO.

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.

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

https://www.sovee.nl/over-sovee/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

50.801

Financiële vaste activa

€

8.292

€

59.093

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€

+

€

60.611

€

8.292

€

68.903

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€

€

525.715

Voorzieningen

€

€

20.000

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

466.149

Totaal

€

947.795

481.646

€

579.660

€

1.125.375

€
€

338.657

436.146

€
550.045

€

+
€

888.702

€

947.795

620.326

+
€

1.056.472

€

1.125.375

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

1.200.389

€

1.282.664

Subsidies

€

753.091

€

824.107

Overige bedrijfsopbrengsten

€

340.570

€

310.525

Som der bedrijfsopbrengsten

€

2.294.050

€

2.417.296

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

2.294.050

€

2.417.296

Personeelskosten

€

1.766.896

€

1.719.997

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

22.614

€

24.303

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

548.609

Som der bedrijfslasten

€

2.338.120

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

Lasten

+

+
-44.070

€

697.729

€

2.442.029

€
€

+

+
-24.733
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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.sovee.nl/over-sovee/

Open

