Taal: Nederlands
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publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud
5 4 4 6 3 3 1 9

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

Dr. Nuijensstraat 80 1617 KD Westwoud
0 2 2 8 7 5 5 6 6 5

E-mailadres

e.vandermeulen@pastoriewestwoud.nl

Website (*)

www.pastoriewestwoud.nl

RSIN (**)

8 5 1 3 1 5 2 8 8

Aantal medewerkers (*)

1 1 , 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Peter ten Bruggencate ( voorzitter raad van toezicht)

Secretaris

Helma Sinnecker ( secretaris raad van toezicht)

Penningmeester

Dorrie Braakman ( penningmeester van de raad van toezicht)

Algemeen bestuurslid

Trees te Grotenhuis ( algemeen lid van de raad van toezicht)

Algemeen bestuurslid

Mike Beemsterboer ( algemeen lid van de raad van toezicht)

Overige informatie
bestuur (*)

Dagelijks bestuur: Erica van der Meulen en medebestuurder Wendy Zwan

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

De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bieden van
verantwoorde zorg aan kwetsbare ouderen. hieronder wordt verstaan: clientgerichte,
veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige bedrijfsvoering. tot dit
doel behoort het voorzien in de woonbehoefte en zorg van personen die daar zelf niet
goed toe in staat zijn, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. De stichting richt zich op de doelgroep:
kwetsbaare ouderen. De stichting heeft geen winst oogmerk.

(*) 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?

zie website www.pastoriewestwoud.nl onder de tab kwaliteit zie kwaliteitsjaarplan

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vanuit de wet langdurige zorg
Huur
Servicekosten

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).

personeelskosten
Onderhoud pand
Vaste Lasten
Persoongebonden kosten
Kwaliteit beleid
Huur

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

De reserves zijn bedoeld voor lange termijn onderhoud en lange termijn investeringen
en een reserve voor als er tijdelijk leegstand 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).

De raad van toezicht doet haar werk vrijwillig zonde beloning.

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.

zie website www.pastoriewestwoud.nl onder de tab kwaliteit zie kwaliteitsjaarverslag

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

zie website www.pastoriewestwoud.nl onder de tab kwaliteit
zie kwaliteitsjaarverslag

Het dagelijks bestuur en het zorgteam worden betaald volgens de CAO VVT

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 1 9

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2019

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2018 (*)

€
€

46.590

61.311

€

+

€

46.590

+
61.311

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

31-12-2019

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

94.747

Totaal

€

204.990

110.243

44.094

€

91.924

€

136.018

€
€

34.473

14.160

€
123.927

€

+
€

158.400

€

204.990

60.547

+
€

74.707

€

136.018

+
Totaal

31-12-2019

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

122.661

Som der bedrijfsopbrengsten

€

Giften & donaties particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

564.353

502.026

€
€

119.611

687.014

€

621.637

4.706

€

7.606

+

+

Overige baten

+

€
€

4.706

+
7.606

+

+

€

691.720

€

629.243

Personeelskosten

€

532.335

€

491.296

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

24.650

€

32.109

Huisvestingslasten

€

22.879

€

22.524

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

56.283

Som der bedrijfslasten

€

636.147

Saldo financiële baten en lasten

€

66.149

Resultaat

€

121.722

Totaal baten

Lasten

+

+

€

41.589

€

587.518

€

55.179

€

96.904

+

+
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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.

Open

