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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.
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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?
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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).
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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.
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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
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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.
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	1.18_ML: 
	1.51_ML: 1) De stichting heeft als doel:
— het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met type 1 diabetes;
— het creëren van een centrale plaats waar informatie op het gebied van type 1 diabetes kan worden gedeeld;
— het faciliteren van communicatie tussen patiënten, zorgmedewerkers en andere belanghebbenden op het gebied van type 1 diabetes;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2) De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
— het opzetten van een digitaal interactief voorlichtings-, educatie- en kennisplatform;
— het voorzien in voorlichting, educatie en kennisdeling op het gebied van type 1 diabetes.
— De stichting behoogt het algemeen nut.
— De stichting heeft geen winstoogmerk. 
	1.53_ML: Stichting DiabetesPlus (Diabetes+) streeft naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes. Hiervoor initieert zij diverse activiteiten en projecten waaronder het buddy-systeem (PompBuddy, SportBuddy) en  de Diabetes+ Academy, de kapstok voor educatieverbetering. Hier ligt de focus op peersupport onder andere d.m.v. video’s, animaties, blogs, podcasts, buddy’s, optrekken met andere partijen zoals MyDiaMate, het delen van verhalen op een sterk platform en het organiseren van bijeenkomsten voor iedereen die ermee in aanraking is óf nog komt. 

Alle werkzaamheden zijn erop gericht om de kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes te verbeteren. De Buddy’s zorgen voor het peersupport. De Academy draagt bij aan het vergroten van kennis en patient empowerment. De verhalen roepen erkenning en herkenning op en de bijeenkomsten zorgen voor het online en live contact met lotgenoten dat zo hard nodig is. Met alle partners en stakeholders zorgen we voor bewustwording en patient involvement. 
	1.54_ML: Om kapitaal te verwerven ter verwezenlijking van ons statutaire doel werft de stichting gelden door middel van 
— Sponsoring
— Donaties/giften
— Subsidies
— (Overige) werving van fondsen
	1.56_ML: De bestuurders van de stichting ontvangen voor hun inzet in beginsel géén andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. In de statuten is opgenomen dat alle bestuurders een vergoeding kunnen krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
	1.57_ML: — Drie opnamedagen voor de Diabetes+ Academy waarin met behulp van 45x vrijwilligers 25x informatieve video’s werden gemaakt (https://www.diabetesplus.nl/academy/)
— Drie animaties als aanzet tot laagdrempelige informatieverrijking (https://www.diabetesplus.nl/academy/)
— Oplevering website op 1 oktober 2021
— Start social media kanalen Facebook, Instagram, Spotify en YouTube
— Verhalen: >50x
— Podcasts: >25x
—Instagram Live-uitzendingen: >25x
— Diabetes+ Praat!: (https://www.diabetesplus.nl/diabetes-praat/)
— Inregelen back-end: vrijwilligers-, financiële- en organsiatiestructuur
— Partnergesprekken: >20
— Diabetesretraite uitgewerkt met een partner (https://www.diabetesplus.nl/diabetesretraite/)
— Projecten: 5x w.o. PompBuddy met 3x fabrikanten (https://www.diabetesplus.nl/projecten/)
— Begrippen in duidelijke taal: 13x (https://www.diabetesplus.nl/13-diabetesbegrippen-in-duidelijke-taal/)
— Vrijwilligersclusters opgezet: 6x
— Boekenlijst over type 1 diabetes 
— Kalender met activiteiten omtrent type 1 diabetes 
	1.55_ML: Verkregen inkomsten worden altijd aan de doelstelling van de stichting besteed: een betere kwaliteit van leven. Via diverse werkzaamheden wordt dit doel nagestreefd. Inkomsten zijn nodig om bijvoorbeeld video’s te maken voor de Diabetes+ Academy of de live bijeenkomsten te organiseren. Omdat wij willen dat de informatie en het peersupport van de stichting voor iedereen toegankelijk is, wordt er namelijk geen toegangsprijs gevraagd voor de content die wij delen. 
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