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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Timon

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 8 0 5 2 1

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

Laan van Vollenhove 3209 te Zeist

Telefoonnummer

0 3 0 6 9 4 0 0 7 0

E-mailadres

info@timon.nl

Website (*)

www.timon.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

5 4 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Olij - Haak, Johanna Jacoba Anthonia

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Vorstelman, Arie

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Stichting Timon heeft een2-hoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

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

De stichting heeft ten doel de hulpverlening vanuit het diaconaat der kerken te
bevorderen en uit te voeren ten behoeve van een ieder door of voor wie een beroep op
haar wordt gedaan. Hieronder wordt ondermeer verstaan: mensen, vooral jongeren,
die in geestelijke, morele, psychische en/of sociale nood verkeren, vanuit de liefde van
Christus, daadwerkelijk hulp te verlenen.

(*) 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?

Timon levert jeugd- en jongvolwassenenzorg. De hulp van Timon is zo thuis als
mogelijk. Met intensieve hulp thuis (ambulant) waar het kan, pleegzorg waar nodig of,
als thuis wonen en pleegzorg echt niet lukt, met kleinschalige woonvormen met in- of
omwonende vrijwilligers die fungeren als goede buur. Onze kleinschalige woonvormen
zijn voor jongeren met meervoudige problematiek waaronder specifieke doelgroepen
als: tiener/jonge moeders en meiden met sekse-specifieke problematiek.
Timon werkt daarnaast samen met het onderwijs binnen Onderwijs Zorg Centra om
jongeren die langdurig thuis zitten terug te begeleiden naar school. De hulp is
outreachend, het gezinssysteem, school en het netwerk worden betrokken. Met
Perspectiefhuizen bieden we jongeren die uitstromen uit de gesloten jeugdhulp een
thuis in de wijk met gefaseerde begeleiding, waar mogelijk weer terug naar huis of
anders verder naar zelfredzaamheid in de maatschappij. Binnen Wmo wordt hulp
geboden aan specifieke doelgroepen zoals thuisloze jongeren,en jonge moeders.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Timon wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een 35-tal jeugdzorgregio's. Daarnaast
heeft Timon binnen veel van deze regio's WMO,MO,BW contracten met tientallen
gemeentes om een doorlopende zorglijn te kunnen bieden. Ook ontvangt Timon
overheidssubsidies, donaties van fondsen voor specifieke projectgerelateerde kosten
en giften van particulieren en kerken.

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 zorggelden vanuit de overheid worden besteedt aan verlenen van kwalitatief
hoogwaardige zorg aan onze cliënten. Daarnaast is Timon ingebed in een betrokken
maatschappelijke achterban van kerken, diaconieën, (vermogens)fondsen en
stichtingen die een warm hart hebben voor het werk van Timon. Zij makenhet mogelijk
om bijzondere projecten te realiseren, zoals: de niet-gesubsidieerde inzet, training en
coaching van vrijwilligers, de werving van pleegouders, verbouwing en inrichting van
locaties en zorginhoudelijke innovaties. De achterban geeft daarnaast advies, houdt
toezicht en denkt mee in diverse raden van Timon. Daarnaast is een grote groep
vrijwilligers en pleegouders aan Timon verbonden. Zij bieden een vervangend netwerk
en leven het 'gewone' leven voor aan kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis
kunnen wonen

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

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

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).

Voor personeelsleden van Stichting Timon is de CAO Jeugdzorg van toepassing.
Stichting Timon houdt zich aan de beleidsregel toepassing WNT, zowel voor
leidinggevende topfunctionarissen als voor toezichthoudende functionarissen.

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 voor factsheet met ene beknopt overzicht van de activiteiten en resultaten
over 2021.

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

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€ 10.066.570

€

8.175.546

Financiële vaste activa

€

€

1

€

8.175.547

1

+

€ 10.066.571
Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 12.913.753

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 12.263.984

€ 25.177.737
Totaal

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

Eigen vermogen

€ 13.530.305

€ 11.829.051

Voorzieningen

€

2.555.459

€

1.656.448

Langlopende schulden

€

4.358.193

€

2.225.624

Kortlopende schulden

€ 14.800.351

Totaal

€ 35.244.308

€ 13.161.722

+
€ 20.697.298

+
€ 35.244.308

31-12-2021

9.355.802

€ 11.341.496

+

+

31-12-2021

+
€ 28.872.845

+

+
€ 28.872.845
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

8.159.607

Som der bedrijfsopbrengsten

€

69.418.135

€

61.258.528

50.771.935

€

+

€

5.552.506

€

56.324.441

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

69.418.135

€

56.324.441

Personeelskosten

€

51.915.447

€

40.586.056

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

-246.054

€

695.070

Huisvestingslasten

€

6.417.694

€

5.351.473

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

9.491.410

Som der bedrijfslasten

€

67.578.497

Saldo financiële baten en lasten

€

-138.383

Resultaat

€

1.701.255

Totaal baten

Lasten

+

+

€

7.729.514

€

54.362.113

€

-97.298

€

1.865.030

+

+
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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://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=timon

Open

