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De stichting heeft tot doel het verlenen van diensten op het gebied van welzijn, vrije 
tijd, maatschappelijke ontwikkeling en voorts al hetgeen dat met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting 
tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het organiseren van activiteiten op 
het gebied van welzijn. 

Tinten en haar werkorganisaties zijn opgericht om in dorpen en wijken mensen in 
kwetsbare situatie te ondersteunen om te kunnen blijven participeren in de 
samenleving en mensen te activeren hun verantwoordelijkheid zo veel mogelijk weer 
zelf op te pakken. In de (lokale) samenleving maken we ruimte voor allen die dat nodig 
hebben. We staan voor een inclusieve samenleving. We werken daarom aan de
leefbaarheid in dorp of wijk voor iedereen. Prof. Dr. Hans van Ewijk typeerde het 
sociaal werk als ‘activeren en inbedden’. Met prof. Martha Nussbaum zeggen we dat 
iedereen kwetsbaar is, maar desondanks de behoefte heeft mee te doen en een 
bijdrage te leveren. Dr. Machteld Huber laat zien dat gezondheid meer is dan 
afwezigheid van ziekte; zelfs als mensen oud of ziek zijn, zijn er positieve krachten aan 
te boren en kun je werken aan welbevinden.
Stichting Tintengroep ondersteunt de werkorganisaties in de bedrijfsvoering (o.a. HR, 
Financiën, Kwaliteit, Control en ICT).

Zie verder het beleidsplan via onderstaande url.

De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor 
ondersteunende diensten aan de werkorganisaties waarvan Stichting Tintengroep 
bestuurder is.



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 hiervoor de website.

Zie onderstaande url.

De inkomsten worden besteed aan de inzet die benodigd is om de werkorganisaties te 
ondersteunen.

https://www.tintengroep.nl/over-ons/anbi-status

https://www.tintengroep.nl/over-ons/anbi-status
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De materiële vaste activa bestaan voornamelijk uit een pand. De kortlopende vorderingen bestaan voornamelijk uit rekening-courantposities met andere 
werkorganisaties van de Tintengroep en overlopende activa. De bestemmingsreserves hebben voornamelijk betrekking op doorontwikkeling van de 
organisatie. De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit crediteuren en overlopende passiva.
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De activiteiten worden uitgevoerd met behulp van professionals. De personele kosten 
zijn ruim 81% van de totale lasten. De overige lasten bestaan voornamelijk uit 
organisatiekosten (o.a. automatisering) en activiteitenkosten.
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