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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

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

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Mevr. T. Pieterse

2 2 4 5

Het optreden als bestuurder. Het bieden van zorg, verpleging, medische- en
paramedische behandeling, reactivering, dienstverlening, huisvesting en op welzijn
gerichte activiteiten aan ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en anderen
ongeacht hun geloof, ras, levensbeschouwing of politieke overtuiging, alsmede het op
basis van uitleen ter beschikking stellen van middelen en materialen aan
hulpbehoevenden en voorts alles wat daarmee te doen houdt. Het bevorderen van een
doelgerichte samenwerking tussen en het doelmatig besturen van de bij de stichting
aangesloten of nog aan te sluiten stichtingen/instellingen met het perspectief een
optimale samenwerking.

Stichting Zorgbalans

www.zorgbalans.nl

Leidsevaart 588

w.janssen@zorgbalans.nl

3 4 2 3 9 2 6 9
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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.

https://www.zorgbalans.nl/wp-content/uploads/2021/06/Maatschappelijk-Jaarverslag-20
20.pdf

De inkomsten komen vanuit de volgende wetten en regelingen:
- Wet Langdurige Zorg
- Zorgverzekeringswet
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Subsidies

De verkregen inkomsten worden besteed aan het kunnen continueren van de
doelstellingen van de stichting: het bieden van zorg, verpleging, medische en
paramedische behandeling, reactivering, revalidering, dienstverlening, huisvesting en
op welzijn gerichte activiteiten aan ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en
anderen van alle gezindten.
Het vermogen van de instelling staat op bankrekeningen (rekening courant en
spaarrekeningen).

Open
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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.

Open

CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg

https://www.zorgbalans.nl/wp-content/uploads/2021/06/Maatschappelijk-Jaarverslag-20
20.pdf

https://www.zorgbalans.nl/wp-content/uploads/2021/06/Maatschapp
elijk-Jaarverslag-2020.pdf
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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

+ +

Eigen vermogen

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.

0

68.981.741

16.890.176

0

0

100.246

48.176.704

69.081.987

65.066.880

134.148.867

0

68.599.330

15.185.308

0

0

522.878

39.866.120

69.122.208

55.051.428

124.173.636

3 1 1 2 2 0 2 0

4.321.430 4.079.959

51.593.334 44.780.144

48.351.474 50.395.681

29.882.629 24.917.852

134.148.867 124.173.636

31-12-2020 31-12-202031-12-2019 (*) 31-12-2020

https://www.zorgbalans.nl/wp-content/uploads/2021/06/Stichting-Zorgbalans-Financieel-verslag-2020-def.pdf



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

177.624.127

8.594.294

3.489.870

189.708.291

0

0

140.266.045

6.270.076

11.111.358

0

0

23.951.490

170.951.995

2.157.651

4.344.475

177.454.121

0

0

128.537.110

6.141.978

11.154.394

0

0

25.559.497

0

0 0

0 0

181.598.969

-1.296.132

6.813.190

171.392.979

-2.434.142

3.627.000

2020 2019 (*)

189.708.291 177.454.121
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3 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.zorgbalans.nl/wp-content/uploads/2021/06/Stichting-Zorgbalans-Financieel
-verslag-2020-def.pdf

https://www.zorgbalans.nl/wp-content/uploads/2021/06/Stichting-
Zorgbalans-Financieel-verslag-2020-def.pdf

Open


