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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Volkshuisvesting 

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

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

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

RSIN (**)

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Overige informatie 
bestuur (*)

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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1 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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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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 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.
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Activa Passiva

2 Balans

+

+

+

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

Vastgoedbeleggingen

Onderhanden 
projecten

+ +

+ +

Herwaarderings-
reserve
Wettelijke en 
Statutaire reserves

Overige reserves

Egalisatierekening

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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 

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

Huuropbrengsten

Opbrengsten servicecontracten

Minus: Lasten servicecontracten

Overheidsbijdragen

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

A Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

Minus: Toegerekende organisatiekosten

Minus: Toegerekende financieringskosten

B  Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Minus: Toegerekende organisatiekosten

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

C  Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorbehoud
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop

D  Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Opbrengst overige activiteiten

Minus: Kosten overige activiteiten

E  Totaal van netto resultaat van overige activiteiten

€ €

€ €

€ €
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

F Minus: Overige organisatiekosten

G Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

H Totaal van financiële baten en lasten

I Totaal resultaat voor belastingen 
A + B + C + D + E - F - G + H

J Minus: Belastingen

K Resultaat uit deelnemingen

L Totaal van resultaat na belastingen 
I - J + K

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 

	1: 
	0: Stichting Talis
	5: www.talis.nl
	2: Waalbandijk 18, 541 AJ Nijmegen 
	4_EM: welkom@talis.nl
	1_KVK: 10017157
	6_RSIN: 807361732
	3_TEL: 0243523911
	8: R.P.J. Leushuis
	10: 
	9: 
	12: 
	13_ML: 
	11: M.G. Lubbers
	7_A4: 
	16_ML: De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet.De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. 
	18_ML: 
	19_ML: 
	20_ML: 
	21: 
	_MLT: https://www.talis.nl/resources/uploads/2019/09/Klikbare-pdf_Ondernemingsplan-Talis-2018-2022_Op-zoek-naar-wat-we-niet-weten_maart-2018.pdf 
	knop: 

	22_ML: Voor het bestuur gelden de bezoldigingsnormen van de WNTVoor de RvC gelden de bezoldigingsnormen van de VTWVoor het personeel geldt het beloningsbeleid van de CAO Woondiensten.
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: https://www.talis.nl/over-talis/wie-zijn-wij/jaarverslagen/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 2840305
	6_GT: 742
	7_GT: 
	5_GT: 2844552
	11_GT: 21061
	12_GT: 2865613
	3_GT: 3148
	8_GT: 11925
	4_GT: 1099
	9_GT: 
	10_GT: 8394

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 2444954
	6_GT: 539
	7_GT: 
	5_GT: 2447821
	11_GT: 3824
	12_GT: 2451645
	3_GT: 2863
	8_GT: 2912
	4_GT: 4
	9_GT: 
	10_GT: 373

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	7_GT: 30640
	6_GT: 
	8_GT: 633881
	2_GT: 
	1_GT: 1553938
	9_GT: 45858
	3_GT: 601296
	10_GT: 2865613
	5_GT: 2155234

	4: 
	7_GT: 36397
	6_GT: 
	8_GT: 556928
	2_GT: 
	1_GT: 1229100
	9_GT: 50357
	3_GT: 578863
	10_GT: 2451645
	5_GT: 1807963

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De bedragen zijn afgerond op duizendtallen.https://www.talis.nl/over-talis/wie-zijn-wij/jaarverslagen/ 

	3: 
	1: 
	1_A7: 109177
	2_A7: 4893
	3_A7: 5064
	4_A7: 26
	5_A7: 6987
	6_A7: 41799
	7_A7: 21200
	8_A7: 39046
	9_A7: 
	10_A7: 
	16_A7: 7902
	11_A7: 
	17_A7: 3609
	12_A7: 
	18_A7: -24790
	13_A7: 0
	19_A7: 343032
	14_A7: 12087
	20_A7: 1973
	21_A7: 
	22_A7: 320215
	15_A7: 576
	23_A7: 1117
	24_A7: 1004
	25_A7: 113
	26_A7: 11304
	27_A7: 2111
	28_A7: -11157
	29_A7: 338411
	30_A7: -8860
	31_A7: 
	32_A7: 347271

	2: 
	1_A7: 107037
	2_A7: 4727
	3_A7: 4773
	4_A7: 28
	5_A7: 6356
	6_A7: 40217
	7_A7: 21952
	8_A7: 38494
	9_A7: 
	10_A7: 
	16_A7: 10531
	11_A7: 
	17_A7: 3721
	12_A7: 
	18_A7: -29285
	13_A7: 0
	19_A7: 209656
	14_A7: 14776
	20_A7: 1087
	21_A7: 
	22_A7: 181458
	15_A7: 524
	23_A7: 1133
	24_A7: 864
	25_A7: 269
	26_A7: 1961
	27_A7: 1824
	28_A7: -11896
	29_A7: 208261
	30_A7: 6414
	31_A7: 
	32_A7: 201847

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: https://www.talis.nl/resources/uploads/2022/06/Jaarverslag-2021.pdf
	knop: 

	3_ML: De bedragen zijn afgerond op duizendtallen.https://www.talis.nl/over-talis/wie-zijn-wij/jaarverslagen/ 



