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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

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

Stichting Novadic-Kentron

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 5 0

1 0 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 had tot 1 oktober 2021 een tweehoofdig bestuur, daarna in 2021 een 
eenhoofdig bestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht als statutair orgaan.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

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?

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 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 spaar rekening, 

beleggingen etc).

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 2021 (als onderdeel van de 
jaarverslaggeving 2021).

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

https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2021/08/Kad
erbrief-2022-voor-website.pdf

https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2022/07/Best
uursverslag-JR-2021-NK-def_.pdf

Open

Open

https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2021/08/Kaderbrief-2022-voor-website.pdf
https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2022/07/Bestuursverslag-JR-2021-NK-def_.pdf
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

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

0

1.456.000 1.189.000

25.641.669

23.252.849 24.392.461

12.766.541

0

0

1.218.781

15.731.992 14.525.759

13.006.644

12.192.794 10.425.08126.860.450

52.633.635 50.532.301

25.773.185

12.192.794 10.425.081

52.633.635

0

25.542.295

7.803.724

0

1.886.319

1.048.776

14.251.187

26.591.071

23.941.230

50.532.301

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

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/

https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2022/05/jaarrekening-en-controleverklaring-2021.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

62.330.888 58.891.145

10.953.623 9.951.498

10.953.623 9.951.498

0 0

170.018 239.981

818.027 646.584

2021 2020 (*)

74.272.556 69.729.208

9.771

58.542.947

3.845.443

1.828.757

825.844

16.106

53.402.265

4.343.568

1.921.190

1.233.496

1.767.713 1.399.851

7.452.081

72.504.843

7.412.732

68.329.357
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3 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.

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

https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2022/05/jaarr
ekening-en-controleverklaring-2021.pdf

Open

https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2022/05/jaarrekening-en-controleverklaring-2021.pdf
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