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Standaardformulier 
publicatieplicht ANBI
Algemeen

1 Algemenegegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van

Koophandel

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Actief in sector (*)

In welke landen is

uw instelling actief?(*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*)

(meerdereoptiesmogelijk)

(*)Optioneelveld,nietverplicht (**)Buiten Nederlandgevestigdeinstellingen moetenhetRSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester 

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaaldepersoneelsledenin gemiddeldaantal ftegedurendehetboekjaar.

Vrijwilligers diezichregelmatig(meerdan3keerperjaar) inzettenvooruwinstelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie

bestuur (*)

Contactgegevens.Vul minimaal1vandeveldenAdres,Telefoonnummerof E-mailadresin.

Stichting Novadic-Kentron Groep

G.J.W.C.M. Tibosch

www.novadic-kentron.nl

Hogedwarsstraat 3, 5261 LX Vught

Nederland

1  8  0  7  3  0  6  7 

7  3  9

9   4

8  1  2  8  9  1  1  4  4

0  7  3  6  8  4  9  5  0  0

Gezondheid - Genezing en zorg

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

Novadic-Kentron heeft een tweehoofdig bestuur. Daarnaast is een Raad van Toezicht
als statutair orgaan werkzaam; deze Raad van Toezicht bestaat uit drie leden.

http://www.novadic-kentron.nl/
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling 

Statutaire doelstelling

van de instelling.

Wat wil de instelling

bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan

Geefhierantwoordoponderstaandevragenof vulnadelaatstevraagoverhetbeleidsplan deurl in naarhetbeleidsplan.

In ditbeleidsplanmoetminimaalantwoordgegevenwordenopdeindit formulier gesteldevragenoverhetbeleidsplan.

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?

Wanneer worden welke

werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

De stichting heeft ten doel om in het werkgebied met respect voor ieders
levensovertuiging zorg te dragen voor het voorkomen en de behandeling, begeleiding, 

verpleging en bescherming van personen, die door het gebruik van alcohol, drugs en 

andere psychoactieve stoffen of door verslavingsgedrag in de problemen zijn geraakt, 

het uitoefenen of doen uitoefenen van reclasseringswerk in samenhang met 

verslavingszorg en het zoeken van nieuwe mogelijkheden tot instandhouding en 

verdere ontwikkeling van de verslavingszorg en de daarmede verband houdende 

reclasseringswerk en voorts het uitvoeren van activiteiten die dienstbaar zijn aan deze 

doelstelling.

Novadic-Kentron (NK) draagt bij aan een gezond, sociaal en veilig Noord-Brabant door
het bieden van goede, verantwoorde en passende verslavingskunde. We creëren 

nieuwe kansen voor cliënten. We willen dat onze cliënten zich fijn behandeld voelen en 

dat de kwaliteit van onze geleverde zorg en diensten goed en soms zelfs 

toonaangevend is.

NK verricht in continuïteit zorg voor cliënten met een langdurige of complexe 

verslaving, vaak samenhangend met problemen op verschillende levensgebieden. Dit 

betreft vooral ons aanbod op behandeling, begeleiding en reclassering. We begeleiden 

en behandelen cliënten die elders niet (meer) terecht kunnen. Naast specialistisch zorg 

bieden we begeleiding en opvang in het gemeenelijke domein en in de justitIele keten 

met verslavingsreclassering en forensische zorg.

Novadic-Kentron ondersteunt jaarlijks ca. 8.000 cliënten, tijdelijk of langdurig, bij het
herstel van en het omgaan met hun leefstijl- of verslavingsproblemen. Inkomsten 

verkrijgt de organisatie vanuit Zorgverzekeraars, Gemeenten, het ministerie van 

Justitie en Veiligheid en overige samenwerkingspartners (voor de domeinen Basis 

GGZ, Specialistische GGZ, Veiligheid (Justitie) en het Sociaal domein (WMO) en 

Verslavingsreclassering.

Daarnaast ontvangt de organisatie subsidies en overige bijdragen voor overige 

activiteiten gerelateerd of ondersteunend aan bovenstaande activiteiten.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid 

Beloningsbeleid voor

het statutaire bestuur,

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan

Vul delink in waarhet

beleidsplantevindenis.

Url van het activiteiten-

verslag. Vuldelink inwaarhet

activiteitenverslagtevindenis.

Activiteitenverslag 

Noemdeactiviteiten

die zijnuitgevoerd.

Ofvul bijdevolgende

vraagdeurl innaarhet

activiteitenverslag,of de

urlnaarhetjaarrekening

alsdaarindeactiviteiten

vanhetbetreffende

boekjaarduidelijk zijn

beschreven.

Op welke manier

en aan welke doelen 

worden de verkregen

inkomsten besteed?

Als uwinstellingvermogen

aanhoudt,vuldanin

waarenopwelkemanier

dit vermogenwordt

aangehouden(bijvoor-

beeldspaarrekening,

beleggingenetc).

welke middelen daarvoor noodzakelijk zijn en op welke wijze deze activteiten zullen 

worden uitgevoerd. Onderliggend wordt in de jaarbegroting vastgelegd wat de ambitie 

is voor de te verwerven externe middelen / inkomsten en op welke wijze en in welke 

omvang deze gelden zullen worden besteed.

Novadic-Kentron houdt eigen vermogen aan als weerstandsvermogen om mogelijke 

tegenvallers te kunnen opvangen en om ook de continuïteit van de activiteiten voor de 

langere termin te kunnen waarborgen.

Geldmiddelen die de organisatie vanuit haar vermogen en werkkapitaal aanhoudt, 

worden beheerd op spaarrekeningen. Er worden geen beleggingen aangehouden.

Novadic-Kentron valt onder de CAO GGZ. De WNT is van toepassing voor
Novadic-Kentron. Bezolding van het statutaire bestuur en de leden van de Raad van 

Toezicht valt binnen de van toepassing zijnde WNT-grenzen.

Als activiteitenverslag is toegevoegd het Bestuursverslag 2020 (als onderdeel van de
jaarverslaggeving 2020).

Jaarlijks wordt op basis van een jaarplan vastgelegd welke activiteiten worden beoogd,

https://www.novadic-kentron.nl/wp-
content/uploads/2020/12/KADERBRIEF-2021-DEF-website.pdf 

https://www.novadic-kentron.nl/wp-
content/uploads/2021/06/bestuursverslag-2020-def.pdf

Open

Open

https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2020/12/KADERBRIEF-2021-DEF-website.pdf
https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2021/06/bestuursverslag-2020-def.pdf
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Balansdatum 3  1  – 1  2

Activa 31-12-2020 31-12-2019 (*) Passiva 31-12-2020

2 Balans

€ 1.048.776 
+

+

€ 50.532.301

++

€ 50.532.301

+

€ 14.251.187
+

€ 10.425.081
+

€ 9.025.230
+

808.816
+

€ 10.828.389

+

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– Vul debalansdatumin. Als udaarnaverdergaatverschijnenautomatischdejaartallenbovendekolommen.

Herwaarderings-

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

€

€ 1.205.414€ 1.886.319

€

€ 8.433.250€ 7.803.724

€€

€ 0

€

€ 0

€

€ 20.467.053

€ 52.885.913

€ 26.591.071

€ 23.941.230

€ 9.025.230€ 10.425.081

€€

€ 1.208.130€ 1.189.000

€ 30.211.840€ 24.392.461

€ 12.440.713€ 14.525.759

€ 52.885.913

Toelichting 

Geefhiereen

toelichting bijde

balans of vuldeurl

naardejaarrekening

in alshiereen

toelichting in is

opgenomen.

32.418.860

2  0  2  0

31-12-2019 (*)

De jaarrekening van Stichting Novadic-Kentron Groep is gepubliceerd op de website van de organisatie, te benaderen via
https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrek-NK-2020-def-en-controle-verklaring-samengevoegd.pdf

Immateriële vaste activa € 0 € 0 Continuïteitsreserve €

Materiële vaste activa € 25.542.295 € 31.610.044 Bestemmingsreserve €

http://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrek-NK-2020-def-en-controle-verklaring-samengevoegd.pdf
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Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten

en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€

€

€

€

3 Staat van baten en lasten

€ 58.891.145 € 58.607.047

€

€ 9.951.498

€

€ 9.898.992

€

€ €

€ 239.981

€ 646.584

€

€

€ 564.667

+

+

+

+

Som van de baten
€ 69.729.208 € 69.070.706

+ +

Lasten
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€ €

€ €

€ 16.106 € 20.516

€ 53.402.265 € 52.352.843

€ 4.343.568 € 4.310.427

€ 1.921.190 € 2.391.360

€ 1.233.496 € 1.140.506

€ €

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € 1.399.850 € 1.678.749

€ 7.412.733
+

€ 7.176.305
+

€ 68.329.358 €Som van de lasten

0 0

2020 2019 (*)

67.391.957

€ 9.951.498 € 9.898.992

€ €
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting

Geefhiereentoelichting

bij destaatvanbatenen

lastenof vuldeurlnaar

dejaarrekeningin alshier

eentoelichting in is

opgenomen.

Url van de jaarrekening

Vul delink in naarde

jaarrekeningalsudeze

ook hebtgepubliceerd.

De jaarrekening van Stichting Novadic-Kentron Groep is gepubliceerd op de website
van de organisatie, te benaderen via de url zoals onderstaand opgenomen.

Open
https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrek-NK-2020-def-

en-controle-verklaring-samengevoegd.pdf

https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrek-NK-2020-def-en-controle-verklaring-samengevoegd.pdf

