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NVT; Stichting Tintengroep is statutair bestuurder.

De stichting heeft ten doel:
a. Het ontwikkelen, uitvoeren en in stand houden van diensten, activiteiten en
initiatieven gericht op inwoners, buurten en wijken in het werkgebied (waaronder
begrepen de omgeving) van de stichting, die ondersteuning nodig hebben bij
zelfredzaamheid, participatie en leefbaarheid.
b. Het verlenen van (financiële) diensten in het kader van sociaal werk en
kinderopvang ten behoeve van onder meer de inwoners in het werkgebied van de
stichting.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het dienstenspectrum van Carrefour heeft de focus op zeven thema's, te weten:
Onafhankelijke cliëntondersteuning, Bewegen en leefstijl (&JOGG), Vrijwillige inzet,
Mantelzorg, Opgroei ondersteuning/ouderconsulent, Opbouwwerk en Jongerenwerk.
Naast deze reguliere activiteiten voert Carrefour een aantal (samenwerkings)projecten
uit in opdracht van externe financiers waaronder bijvoorbeeld een woningcorporatie
(buurtbemiddeling) en ZonMw (maatschappelijke stage). Tot en met augustus heeft
Carrefour haar dienstverlening vorm gegeven vanuit een meer thematische c.q.
vakgerichte organisatiestructuur. Met ingang van september 2020 is de organisatie
overgestapt op een gebiedsgerichte indeling. Daarbij is het werkgebied opgesplitst in
en zijn medewerkers toebedeeld aan vier gebieden en een centraal welzijnsplein.
Alhoewel deze keuze goed aansluit op de behoefte aan een meer integrale werkwijze
dichtbij de klant, is gebleken dat er bij implementatie van deze nieuwe werkwijze
verbeterslagen nodig zijn. In 2021 is daarom meer aandacht besteed aan de omvang
en samenstelling van de gebiedsteams: de doorontwikkeling van de zelforganisatie;
aan gebiedsanalyses en medewerkers- en teamontwikkeling (resultaatgericht).

De inkomsten van de stichting worden voornamelijk verkregen uit de subsidierelatie
met de gemeente Noordoostpolder.

De inkomsten worden besteed aan de geformuleerde opdracht tussen Stichting
Carrefour Welzijn Noordoostpolder en de gemeente Noordoostpolder.

Nvt

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Sociaal Werk
en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het
beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde
functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers
stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.
Ten aanzien van de beloning van het statutaire bestuur is de Wet Normering
Topinkomens van toepassing.

Zie onderstaande url.

https://www.carrefour.nu/jaarverslag
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De materiële vaste activa bestaan uit inventaris. De kortlopende vorderingen bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten. De voorzieningen heeft
betrekkking op het loopbaanbudget. De kortlopende schulden bestaan grotendeels uit crediteuren, te betalen vakantiedagen en vooruitontvangen gelden
met betrekking tot projecten/activiteiten.
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De activiteiten worden uitgevoerd met behulp van professionals. De personele kosten
bedragen circa 78% van de totale lasten. De overige lasten bestaan voornamelijk uit
kantoorkosten (o.a. automatisering) en algemene kosten (o.a. advieskosten, juridische
kosten en accountantskosten).
Het saldo van baten en lasten 2021 is toegevoegd aan de overige reserves (algemene
reserve).
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