Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting INOVA

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 4 1 5 0 0

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

Wijckermolen 4, 1941 JA BEVERWIJK

Telefoonnummer

0 8 5 0 8 6 2 7 0 0

E-mailadres

info@inova-alkmaar.nl

Website (*)

www.inova-alkmaar.nl

RSIN (**)

8 0 4 1 3 8 8 0 1

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
7

Aantal medewerkers (*)

4 4

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

P. van der Klei

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De directeur-bestuurder is het enige bestuurslid. De Stichting heeft verder een Raad
van Toezicht met 3 leden en 2 vacatures.

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?

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van vreemdelingen en
genaturaliseerden en verdere doelgroepen ter bevordering van hun integratie in- en
deelname aan de Nederlandse samenleving.
De stichting tracht - onder meer - haar doel te verwezenlijken door het opzetten en
aanbieden van programma's op het gebied van:
- educatie;
- welzijn;
- reïntegratie;
- maatschappelijke diensten.

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?

Stichting INOVA organiseert integrale inburgering en maatschappelijke begeleiding
voor statushouders in de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum,
Uitgeest, Bergen, Heiloo, Alkmaar en Dijk en waard. Deze activiteiten worden door de
betreffende gemeenten gesubsidieerd.
De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, aangestuurd door een beperkt
aantal professionals.
Stichting Inova is een inclusieve organisatie, wat zijn weerslag heeft op inrichting van
de organisatie en het personeels- en vrijwilligersbestand.
Stichting INOVA betoont zich een maatschappelijk verantwoorde ondernemer, door het
creëren van stageplekken of opleidingsmogelijkheden en zij geeft bij het invullen van
vacatures nadrukkelijk ook een kans aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Stichting INOVA is een leerwerkbedrijf voor MBO en HBO-studenten.
Stichting INOVA investeert uit eigen middelen in initiatieven ter verbetering van de
zelfredzaamheid van nieuwe Nederlanders.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting INOVA ontvangt voor haar werkzaamheden subsidies van gemeenten van
haar werkgebied.
Deelnemers betalen een vaste eigen bijdrage voor participatietrajecten.
Hoewel Stichting INOVA open staat voor donaties, heeft zij al enkele jaren geen
donateurs meer. Stichting INOVA onderneemt ook geen actie om donateurs te werven.

03 van 06

1

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).

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

De verkregen subsidies worden besteed aan de inburgering van nieuwkomers, door
het betalen van de eigen bedrijfslasten.
Overschotten uit het verleden worden aangehouden op een bankrekening en zijn
bestemd voor ondersteuning van de doelgroep.

Open

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

De directeur-bestuurder en het personeel wordt betaald volgens de CAO Sociaal werk.
De Raad van Toezicht ontvangt een vrijwilligersvergoeding van EUR 200 per jaar.
Vrijwilligers kunnen de door hen gemaakte kosten bij Stichting INOVA declareren.

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.

In 2021 gaf Stichting INOVA, samen met lokale sociale partners, uitvoering aan een
integraal inburgeringsprogramma voor vergunninghouders woonachtig in de
gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Dit programma sluit volledig aan bij de Wet
inburgering. Parallel hieraan ontvingen de deelnemers begeleiding bij huisvesting en
een taalboost. Doel is dat de deelnemers zelfstandig hun weg kunnen vinden in hun
nieuwe woongemeente. In 2021 heeft Stichting INOVA specifiek aandacht besteed aan
de gevaren van de pandemie en het nemen van voorzorgmaatregelen daartegen. De
dienstverlening voor onze doelgroep is ondanks de Corona-pandamie zoveel als
mogelijk doorgegaan.
In de gemeente Velsen heeft Stichting INOVA een activeringsprogramma en een
werkfitprogramma voor statushouders uitgevoerd. Doel is wegwijs worden op de
Nederlandse arbiedsmarkt en kennismaking met de Nederlandse gezondheidszorg.
In de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Velsen en Uitgeest verzorgde Stichting INOVA een
participatieverklaringstraject. Doel is de verplichte participatieverklaring uit de Wet
inburgering.
In samenwerking met de bibliotheken van Alkmaar, Bergen, Castricum en
Heerhugowaard, bood Stichting INOVA een zogenaamd Open LeerCentrum, waar de
doelgroep kan oefenen voor het verbeteren van de taalvaardigheid.
Ook het jaarverslag biedt een goed inzicht van de activiteiten van Stichting INOVA in
2021.

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

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

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

4.777

€

8.724

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

4.777

€

8.724

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

487.222

€

155.356

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

839.855

€

817.116

+
€

+
€

1.327.077

Totaal

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

1.331.854

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

366.197

€

312.456

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2020 (*)

+
366.197

€

312.456

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

374.326

€

383.041

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

591.331

€

285.699

Totaal

€

1.331.854

€

981.196

+
€

+

€

972.472

+
€

+

Passiva

981.196

+

+

De materiële vaste activa bestaan uit kantoorinventaris en ict-apparatuur.
Kortlopende vorderingen bestaan uit de rekening courant met zuster-stichting Edinova (80%) en te vorderen subsidies (20%)
Liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.
De reserves van de stichting zijn bestemd voor de continuïteit van de organisatie en initiatieven ten dienste van de doelgroep.
Voorzieningen zijn: sociaal plan (80%) en projekten ten dienste van de doelgroep (20%)
Kortlopende schulden zijn vooral terug te betalen NOW-subsidies (55%), gereserveerde subsidies voor activiteiten na balansdatum (24%), diverse
personeelslasten (14%) en een aantal kleinere posten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

28.650

€

21.900

Subsidies van overheden

€

382.283

€

182.535

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

10.849

€

40.725

Baten van subsidies

€

393.132

€

223.260

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

7.083

€

2.550

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
428.865

€

247.710

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

40.579

€

19.355

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

0

€

0

Personeelskosten

€

251.342

€

193.403

Huisvestingskosten

€

38.278

€

39.726

Afschrijvingen

€

-153

€

1.916

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

45.078

€

12.633

Som van de lasten

€

375.124

€

267.033

Saldo van baten en lasten

€

53.741

€

-19.323

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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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.

Baten voor levering van producten zijn bijdragen van deelnemers aan
participatietrajecten.
Overige subsidies zijn NOW-subsidies.
Financiële baten zijn rente over het rekening-courantsaldo met zusterstichting
edINOVA.
Overige lasten bestaan uit kantoorkosten, verzekeringen, advieskosten, accountant,
aanbestedingskosten en representatie.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

