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Een kinderdagcentrum voor een bijzondere groep niet-leerplichtige kinderen 
met een meervoudige beperking in samenwerking met het reguliere 

basisonderwijs in Ridderkerk. 

 

 

 



 

 

Inhoudsopgave	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

JAARVERSLAG 
1  Voorwoord          

2  Algemeen 

3 Activiteiten 

5  Externe contacten 

6  Interne organisatie 

 

JAARREKENING 
1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

2 Balans per 31 december 2016 

3 Resultatenrekening 2016 

4 Toelichting resultatenrekening 2016 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

 



 

 

JAARVERSLAG	2016	

1. Voorwoord	

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Bram Ridderkerk. Dit verslag is bedoeld voor 

allen die geïnteresseerd zijn in de werkwijze van Stichting Bram Ridderkerk.  

 

Sinds 30 september 2013 heeft Stichting Bram Ridderkerk haar deuren geopend om 

gerichte zorg op maat te bieden aan kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking. 

Deze vorm van zorg wordt verleend op basis van het Persoons Gebonden Budget van Zorg 

vanuit de Wet Langdurige Zorg en op basis van Zorg in Natura vanuit de Jeugdwet. De 

geleverde zorg vindt plaats binnen het gebouw van basisschool de Botter en Stichting Bram 

in Ridderkerk.  

 

Stichting Bram biedt zorg aan een groep kinderen met een meervoudige beperking. In OBS 

de Botter en Yes! Kinderopvang zijn enthousiaste bondgenoten gevonden, die graag met 

Stichting Bram samenwerken en hun deuren hebben geopend voor deze kwetsbare groep 

kinderen. Op deze manier kunnen er dagelijks terugkerende spontane en gestrucureerde 

contacten plaatsvinden tussen kinderen met en zonder ernstig meervoudige beperkingen 

om op die manier de integratie en acceptatie te realiseren van deze groep bijzondere 

kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Algemeen	

BEDRIJFSGEGEVENS 
Naam van de instelling: 

Stichting Bram Ridderkerk 

 

Stichting Bram Ridderkerk is sinds 10 juli 2012 officieel een stichting en staat ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55669603.   

 

Stichting Bram is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beoogde instelling, ANBI. 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 

851810846 

 

Post- en bezoekadres: 

Postadres: 

Clara Wichmannstraat 38 

2984 XG Ridderkerk 

Bezoekadres: 

Voorn 9 

2986 JA Ridderkerk 

 

Stichting Bram Ridderkerk heeft tot doel: 

1. Het bieden van een kwalitatief goede en individueel afgestemde 

ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige 

beperkingen. 

2. Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en 

zonder (ernstig) meervoudige beperkingen. 

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Om deze doelen te bereiken ontwikkelt de stichting onder andere onderstaande activiteiten: 

1. Het aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen 

met (ernstig) meervoudige beperkingen aan de hand van het gebruik en toepassen 

van verschillende leerlijnen binnen dezelfde locatie als een reguliere basisschool. 

2. Het creëren en aanbieden van zoveel mogelijk verschillende contactmomenten 

tussen de kinderen met en zonder een beperking. 



 

 

3. Activiteiten	

BEDRIJFSACTIVITEIT 
De algemene dagindeling van Stichting Bram ziet er als volgt uit:  

8:30 uur tot 12:00 uur 

Ø De opening van de dag volgens een vast ritueel met extra ondersteuning van 2 

leerlingen uit een bovenbouwgroep van de basisschool 

Ø Speel-leertijd / therapietijd / uitwisseling met de basisschool en/of peuterspeelzaal 

Ø Gezamenlijk fruit eten en wat drinken  

Ø Extra tijd om te verschonen / zindelijkheid oefenen 

Ø Buiten spelen (tegelijk met 2 klassen van de basisschool) 

Ø Speelleertijd / uitwisseling met de basisschool / therapietijd 

 

12:00 uur tot 15:30 uur 

Ø Gezamenlijk eten en drinken 

Ø Extra tijd om te verschonen / zindelijkheid oefenen 

Ø Buiten spelen (tegelijk met 2 klassen van de basisschool) of rusten (voor de kinderen 

die dat nodig hebben) 

Ø Speelleertijd / therapietijd / uitwisseling met de basisschool en/of peuterspeelzaal 

Ø Gezamenlijk tussendoortje eten en wat drinken 

Ø Extra tijd om te verschonen / zindelijkheid oefenen 

Ø Afsluiting van de dag volgens een vast ritueel 

 

Per kind wordt er per dag een planning gemaakt. Zo komt elk kind in de aangeboden tijd 

dagelijks aan de beurt voor: 

Ø Begeleid spelen/leren 

Ø Therapie 

Ø Uitwisseling met de basisschool of peuterspeelzaal 

 
Vier keer per dag wordt er een contactmoment gecreëerd tussen de kinderen van Stichting 

Bram en de basisschool.  

 

 
 
 
 
 



 

 

4. Externe	contacten	

De therapieën die op de groep worden aangeboden, worden door verschillende therapeuten 

verzorgd. Alle behandelingen vinden plaats op onze locatie. Stichting Bram werkt samen 

met de volgende praktijken:	
 

v Fysiotherapie; De fysiotherapie voor alle kinderen van Stichting Bram wordt verzorgd 

door Bakker en Bouter fysiotherapie, Zeemanstraat 2, 2984 ER Ridderkerk.  
 

v Muziekagogie; De muziekagogie voor de kinderen van Stichting Bram wordt verzorgd 

door Dorothe Visser, Abel Tasmanstraat 6, 3262 XA Oud-Beijerland.  
 
v Logopedie; De logopedie voor alle kinderen van Stichting Bram wordt verzorgd door 

Compleet logopedie, Locatie Zorgcentrum de Roerdomp, Roerdomplaan 6, 3084 MN 

Rotterdam. 

 
v Bartiméus, specialist voor blinden- en slechtzienden; Een drietal begeleiders vanuit 

Bartiméus is al vanaf het begin zeer betrokken bij Stichting Bram Ridderkerk. 

Momenteel voorzien de deskundigen van Bartiméus de kinderen, hun ouders en de 

specialisten op de groep van advies en begeleiding. 

 
v Revalidatie Centrum Rijndam; Indien gewenst kan Stichting Bram een beroep doen op 

de expertise binnen Revalidatie Centrum Rijndam. Op dit moment brengen de 

specialisten binnen Rijndam ouders op de hoogte van het bestaan van Stichting Bram 

en steunen daarmee ook het initiatief. Tevens vinden er overlegmomenten plaats 

tussen de specialisten van Rijndam, de ouders en Stichting Bram.  

 

Stichting Bram is een samenwerkingsverband aangegaan met andere organisaties, die hun 

huisvesting in hetzelfde gebouw als Stichting Bram hebben om op deze wijze een zo breed 

mogelijk draagvlak te creëren voor onze doelgroep.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Op dit moment is er sprake van een samenwerkingsverband tussen Stichting Bram en de 

volgende organisaties binnen Ridderkerk: 

 

⇒ OBS de Botter / Stichting OZHW; De kinderen van Stichting Bram komen dagelijks in 
contact met de kinderen van OBS de Botter. Dit kunnen dagelijkse contacten zijn die 

spontaan ontstaan, maar ook contacten die voorafgaand door Stichting Bram en OBS 

de Botter zijn afgesproken. De kinderen van Stichting Bram zijn bij alle leerkrachten 

welkom in de reguliere basisschoolgroepen om aan een activiteit/les deel te nemen. De 

kinderen van de basisschool zijn op hun beurt welkom in de klas van Stichting Bram om 

deel te nemen aan (begeleide) activiteiten die daar gedaan worden. Op deze manier 

wordt onder andere de integratie en acceptatie van kinderen met een EMB1 optimaal 

gerealiseerd. 

 

⇒ Yes! Kinderopvang; De kinderen die Yes! Kinderopvang bezoeken hebben hun 
huisvesting in hetzelfde gebouw. De samenwerking tussen Stichting Bram en Yes! 

Kinderopvang vindt zoveel mogelijk plaats op dezelfde wijze als die met de basisschool. 

Voor de kinderen van 3 jaar die Stichting Bram bezoeken, bieden we de mogelijkheid 

om onder begeleiding op bezoek te gaan bij de peutergroep van Yes! Kinderopvang. In 

de vakanties worden samen meerdere activiteiten ondernomen. 
 

⇒ Gemeenten Barendrecht – Albrandswaard - Ridderkerk; Sinds 01-01-2015 heeft 
Stichting Bram Ridderkerk een zorgovereenkomst voor langere termijn afgesloten met 

de BAR-gemeenten (Barendrecht – Albrandswaard – Ridderkerk) op basis van Zorg in 

Natura (ZIN) conform de Jeugdwet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
1 ernstig meervoudige beperking 



 

 

5. Interne	organisatie	

RAAD VAN TOEZICHT 
G.J. van Rangelrooy   Voorzitter 

T. Willems 

T. van Vliet 

 
BESTUUR 
S. Kooiman    Voorzitter 

R. Kramer    

M. van Dijk    

M. Bakker    Penningmeester 

E. Kraaijeveld    Secretaris 

 

MEDEWERKERS 
M. de Vries   Teamleider 

J. de Haan    Persoonlijk Begeleider  

S. van Wingerden  Persoonlijk Begeleider  

M. van den Berg  Assistent Persoonlijk Begeleider 

W. Hospers – Verweij  Assistent Persoonlijk Begeleider 

 

STAGIAIRES 
A. Andraniki Aslanyan   De Haagse Hogeschool HBO Pedagogiek voltijd, 2e jaar  

M. Vlasblom    Hogeschool Inholland Rotterdam HBO SPH voltijd, 2e  jaar 

M. Stok     Erasmus Universiteit Sociale wetenschappen voltijd, 3e jaar 

J. A. van Andel    Hoornbeek College Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 , 

    kinderopvang MBO, Niveau 4 BOL 1ste jaar.    

L. Stok    Hogeschool Inholland Rotterdam SPH HBO, 3e jaar voltijd  
 

VRIJWILLIGERS 
G. Blaak 

J. Govers  

S. Buijs  

P. Wubben 

 

 

 

 



 

 

 
HUURCONTRACT 
Er is met de Stichting OZHW een huurcontract afgesloten met een huurprijs van € 9.941,- 

per jaar voor in totaal 2 lokalen.  

ADMINISTRATIE 
De administratie is in 2016 verzorgd door E. Roos en M. Bakker. De loonadministratie is 

verzorgd door A. van de Voorde.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JAARREKENING	2016		

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Algemeen 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. 

 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs. 

 

Vorderingen kort 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de 

noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De hoogte van deze 

voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Eigen vermogen 
Binnen de algemene reserve wordt onderscheid gemaakt tussen algemene reserve en 

bestemmingsreserve. Het bestuur zal na het finaliseren van de jaarrekening over een 

boekjaar beslissen welk deel van het resultaat opgenomen wordt in de bestemmingsreserve. 

 

Resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 

en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden 

in acht genomen indien zij voor het einde van het boekjaar toegerekend kunnen worden. 

 

Baten 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

 

Beheerlasten en activiteitenlasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 

zij betrekking hebben. 

 

 



 

 

 
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
 
Activa        Passiva 

Vaste activa     Eigen vermogen   
Materiële vaste activa  128.513   Bestemmingsreserve 180.000 
Cumulatieve afschrijving (10 jr) 12.230    Algemene reserve    2.517 
Cumulatieve afschrijving (5 jr) 45.109    Winst lopend boekjaar -10.815 
Boekwaarde per 31 december   71.174     
          
Materialen  14.111       
Cumulatieve afschrijving (3jr) 9.215       
Boekwaarde per 31 december   4.896     
          
Vlottende activa     Vlottende passiva   
Rabobank   115.761 Crediteuren 5.046 
Debiteuren    14.752 Kortlopende schulden 33.727 
Overige vorderingen    3.892     
          
Totaal   210.475 Totaal 210.475 
 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

 

Alle op de balans vermelde materiële vaste activa en materialen zijn investeringen in de 

periode 2013-2016.  

 

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: 

• Voor aard en nagelvaste zaken in het lokaal tien jaar. 

• Voor inventaris vijf jaar. 

• Voor ontwikkelingsmateriaal drie jaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTATENREKENING 2016 
 

Opbrengsten   
Jeugdwet 185.824 
WLZ 25.999 
Sponsoring 9.757 
Donaties 1.637 
Totaal opbrengsten 223.217 

  Kosten   
Huisvestingskosten   
Huur incl. gas, water, licht  9.941 
Verzekeringen 3.543 
Voedingskosten 1.279 
Kleine materialen 843 
Ontwikkelingsmateriaal 1.474 
Drukwerk, website, telefoon, laptop 502 
Onderhoud en onvoorziene kosten 1.497 
Schoonmaakkosten 1.995 
Administratiekosten 10.585 
Contributies en bijdragen 317 
Diverse kosten 1.686 
Totaal huisvestingskosten 33.662 
    
Personeelskosten   
Personeel 169.479 
Muziekagoog 4.938 
Totaal personeelskosten 174.417 
    
Afschrijvingskosten 25.952 
    
Totaal kosten 234.031 
Resultaat -10.814 
 

 

 

 
 
 



 

 

 
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2016 
 

Huurkosten 
De huurkosten zijn voor 2016 aan Stichting Bram Ridderkerk in rekening gebracht door 

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden. 

 

OVERIGE GEGEVENS 
 
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 
Ingevolge de statuten van de stichting komt het resultaat ter beschikking / ten laste van de 

reserves. 

 

Bestemmingsreserves 
Op het moment van het opstellen van deze jaarrekening zijn er geen besluiten genomen 

omtrent het opnemen van bedragen in de bestemmingsreserve. 
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