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Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Moria
4 1 0 5 8 8 5 4

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

Louiseweg 12
0 2 4 3 2 9 7 6 8 0

E-mailadres

info@stichtingmoria.nl

Website (*)

www.stichtingmoria.nl

RSIN (**)

8 0 3 0 8 5 2 4 2
1 2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.T.A. Stuart

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

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft als doel: het vanuit een christelijke inspiratie opstarten van
projecten ten behoeve van jongvolwassen mannen die met justitie in aanraking zijn
gekomen of dreigen te komen, om hen door opvang, huisvesting en begeleiding een
mogelijkheid te bieden een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven, en
voorts het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

(**) 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?

Stichting Moria begeleidt (ex-)gedetineerde (jongvolwassen) mannen bij hun terugkeer
in de maatschappij. Door opvang, persoonlijke begeleiding en voorlichting wil Moria
met én voor hen werken aan een nieuw toekomstperspectief.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt gelden van justitie en gemeente voor de plaatsen die ze biedt in huis
(beschermd wonen plekken), voor de ambulante begeleiding en voor dagbesteding.

Vanuit rust en ruimte werken de bewoners in een kleinschalige en persoonlijke setting
aan een nieuw toekomstperspectief. Moria gaat uit van een totaalaanpak waarin alle
facetten aan bod komen: wonen, werk en financiën, relaties, middelengebruik, vrije tijd
en bezieling. De bewoner maakt samen met zijn persoonlijk begeleider een portfolio
met verdiepende en praktische opdrachten op al deze leefgebieden. Zingeving staat
centraal. De bewoners maken een pas op de plaats en denken na over zichzelf en hun
toekomst. Volgens de methode van de milieutherapie wordt er gewerkt aan een
positief leef- en leerklimaat waarbij nieuw (sociaal) gedrag door oefensituaties en het
geven van feedback wordt geleerd.

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.

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).

Bestuurder en medewerkers ontvangen een salaris o.b.v. het Rechtspositiereglement
voor werknemers in dienst van religieuze instituten.

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 volgden er 43 bewoners bij Moria het re-integratieprogramma.
We begonnen het jaar met 16 bewoners, we eindigden het jaar met 20 bewoners in
huis.

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

In 2021 zijn er 27 nieuwe bewoners bij Moria ingestroomd.
In 2021 zijn er 23 bewoners uit Moria vertrokken.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

1.771.590

1.851.959

€

+

€

1.771.590

+
1.851.959

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€

1.844.042

€

1.883.618

Voorzieningen

€

13.976

€

11.105

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

137.248

Totaal

€

1.995.266

€
€

130.586

€

2.025.309

€
€

122.050

113.598

€
101.626

€

+
€

223.676

€

1.995.266

59.752

+
€

173.350

€

2.025.309

+
Totaal

31-12-2021

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

1.134.194

€

1.082.478

Giften & donaties particulieren

€

63.322

€

62.370

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

1.134.194

1.082.478

€

+

€

+

Overige baten

+

€
€

63.322

+
62.370

+

+

€

1.197.516

€

1.144.848

Personeelskosten

€

783.415

€

800.391

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

26.470

€

29.991

Huisvestingslasten

€

96.493

€

76.358

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

275.447

Som der bedrijfslasten

€

1.181.825

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.368

Resultaat

€

14.323

Totaal baten

Lasten

+

+

€

318.298

€

1.225.038

€

-1.222

€

-81.412

+

+
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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.

Open

