
ANBI-gegevens Stichting Puttensteyn gevestigd te Putten

Datum oprichting : 13 december 2004

RSIN nummer : 8138.96.514

Correspondentie adres : Korenlaan 2, 3881 DA  Putten

E-mail : info@puttensteyn.nl

Website : www.puttensteyn.nl

Het bestuur van de stichting bestaat uit (gegevens per 29 juni 2022):

W. van Dronkelaar : voorzitter

C.B. van de Mheen - Pieper : secretaris

H.F. Kemper : penningmeester

H.M.C. van den Hoogen : lid

H.K.T. Kuijper : lid

C. Posthouwer : lid

J. van Steeg : lid

K. Kraai - Timmer : lid

G. Vermeer : lid

A.G. Vial - Dekker : lid

H.J.C. van den Berg - van der Gaag : lid

vacature

Het bestuur ontvangt geen beloning en/of onkostenvergoeding.

De doelstelling van Stichting Puttensteyn is het zonder winstoogmerk voorzien in de

woonbehoefte en de verzorging van mensen met een verstandelijke beperking.

Het beleid van Stichting Puttensteyn richt zich op het organiseren en instandhouden van

een woonvoorziening met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, die een

binding hebben met Putten. Voorts ondersteunt de stichting de bewoners van de woon- 

voorziening in het begeleid zelfstandig wonen in de breedste zin van het woord. Daarbij 

staat centraal dat de bewoners zich kunnen ontplooien en ontwikkelen in de mede door

hen gewenste richting.

Het pand Korenlaan 2 wordt door Stichting Puttensteyn gehuurd van de Woningstichting

Putten. Bewoners huren elk een appartement van de stichting en betalen de woonlasten

(huur- en servicekosten). De noodzakelijke zorg voor de bewoners wordt georganiseerd door

Stichting Puttensteyn. De uitvoering van de zorg is uitbesteed aan 's Heeren Loo. De kosten

van deze zorgverlening worden door de bewoners betaald uit hun persoonsgebonden budgetten.

Stichting Puttensteyn zorgt voor betaling van huur, servicekosten en zorg aan de betreffende

organisaties. Daarnaast voert Stichting Puttensteyn haar beleid uit zoals hierboven is vermeld.

De financiële gegevens van Stichting Puttensteyn met betrekking tot haar eigen activiteiten,

zonder de transitorische posten voor wonen en zorg, zijn de volgende:



Balans per 31-dec-21 31-dec-20

Activa

Vorderingen 263,86 237,26

Liquide middelen 16.494,82 16.484,12

Balans totaal 16.758,68 16.721,38

Passiva

Eigen vermogen (1) 11,54 11,54

Fondsen (2) 16.747,14 16.709,84

Schulden 0,00 0,00

Balans totaal 16.758,68 16.721,38

Staat van baten en lasten 2021 2020

Baten

Bijdragen bewoners en hun families 237,50 300,00

Bijdragen uit servicekosten bewoners 1.647,50 575,26

Donaties, giften en acties 50,00 250,00

Opbrengst activiteiten 0,00 297,65

Financiele baten 10,00 0,00

1.945,00 1.422,91

Lasten

Uitgaven aan doel van de stichting 200,20 849,50

Kosten website 145,20 145,20

Verzekeringen 533,05 524,76

Lidmaatschap LVOI (Landelijke Vereniging OI's) 151,00 0,00

Overige lasten 626,36 257,12

Rente en bankkosten 251,89 195,83

1.907,70 1.972,41

Saldo baten minus lasten 37,30 -549,50

Verdeling:

Dotatie aan fondsen 37,30 -549,50

Mutatie eigen vermogen 0,00 0,00

37,30 -549,50

(1) Stand 1 januari 11,54 11,54

Mutatie uit verdeling saldo baten minus lasten 0,00 0,00

Saldo 31 december 0,00 0,00

(2) Stand 1 januari 16.709,84 17.259,34

Dotatie uit exploitatie 37,30 -549,50

16.747,14 16.709,84

Uitgaven ten laste van Fondsen (ivm leegstand) 0,00 0,00

Saldo 31 december 16.747,14 16.709,84


