Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel
Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)
RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

1 9 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*1FOL 

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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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?

de instelling verkrijgt haar inkomsten vanuit financiering gebaseerd op wetgeving van
WLZ, ZVW en WMO

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan werkzaamheden zoals hierboven weergegeven.

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

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

het beloningsbeleid is volledig gebaseerd op de geldende wet en regelgeving inzake
WNT. Tevens is de CAO VVT van toepassing.

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.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.hsbdevijverhof.nl/over-ons/rapporten-en-jaarstukk
en

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 16.195.792

Financiële vaste activa

€

€

0

0

€ 16.776.243
€

+

€ 16.195.792

0

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

951.606

€

689.329

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

4.005.875

€

3.694.980

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

8.270.699

€

7.738.475

Voorzieningen

€

371.056

€

409.075

Langlopende schulden

€

9.463.750

€ 10.528.750

Kortlopende schulden

€

3.047.768

€

Totaal

€ 21.153.273

2.484.252

4.384.309

+
Totaal

Eigen vermogen

+
€

4.957.481

€ 21.153.273

+

€ 16.776.243

Voorraden

€

0

+
€ 21.160.552

https://www.hsbdevijverhof.nl/over-ons/rapporten-en-jaarstukken

+

+
€ 21.160.552
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Staat van baten en lasten

Baten
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

15.835.540

€

15.528.784

Subsidies

€

234.337

€

179.639

Overige bedrijfsopbrengsten

€

905.164

€

1.119.152

Som der bedrijfsopbrengsten

€

16.975.041

€

16.827.575

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

16.975.041

€

16.827.575

Personeelskosten

€

12.183.376

€

11.310.603

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.046.457

€

1.015.343

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

2.986.785

Som der bedrijfslasten

€

16.216.618

Saldo financiële baten en lasten

€

-226.198

Resultaat

€

532.225

Totaal baten

+

Lasten

+

+

€

3.257.764

€

15.583.710

€

-241.393

€

1.002.472

+

+
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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.

https://www.hsbdevijverhof.nl/over-ons/rapporten-en-jaarstukk
en

Open

