Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 9 9 3 8 1

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

Hoofdstraat 2a

Telefoonnummer

0 1 6 2 5 1 3 4 5 0

E-mailadres

info@hogeveer.nl

Website (*)

www.hogeveer.nl

RSIN (**)

0 0 2 9 2 1 6 6 2

Aantal medewerkers (*)

1 5 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

drs. M. Konings

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Door het beinvloeden van omgevingsfactoren en het ondersteunen van het
zelfzorgvermogen is de mens in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven in zijn
eigen woon- en leefomgeving. Hierbij wordt uitgegaan van een zelfstandige,
verantwoorde burger die in staat is zelf keuzes te maken. De zinbeleving van de mens
staat hierbij centraal.
Doelstelling wonen: het bieden van een woning waarin mensen zelfstandig kunnen
blijven wonen onafhankelijk van de toenemende vraag naar professionele zorg.
Doelstelling diensten, welzijn, zorg: het leveren van integrale, traploze en flexibele
arrangementen die aansluiten bij de individuele behoeften van de client.

(**) 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?

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).

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

https://hogeveer.nl/algemeen/

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 van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht van
Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer is gebaseerd op de regelgeving omtrent de
WNT (Wet Normering Topinkomens). Voor verdere informatie zie de url van de
jaarrekening. In de jaarrekening wordt hier uitgebreid op teruggekomen.
Het beloningsbeleid van het personeel is gebaseerd op de actuele CAO VVT.

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://hogeveer.nl/algemeen/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

5.452.399

€

5.180.720

Materiële vaste activa

€ 14.495.113

€ 14.941.312

Voorzieningen

€

324.309

€

134.166

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 10.350.000

€ 10.750.000

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 17.869.546

€

+

€ 14.495.113

+

€ 14.941.312

Voorraden

€

1

€

1

Vorderingen &
overlopende activa

€

760.580

€

1.008.851

Effecten

€

Liquide middelen

€

2.613.852

€

+

1.965.894

+
€

3.374.433

2.974.746

+

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

1.851.172

€

€
Totaal

1.742.838

€ 17.869.546

+
€ 17.916.058

+

+
€ 17.916.058
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

12.983.071

€

12.975.944

Subsidies

€

265.399

€

598.259

Overige bedrijfsopbrengsten

€

306.646

€

349.242

Som der bedrijfsopbrengsten

€

13.555.116

€

13.923.445

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

13.555.116

€

13.923.445

Personeelskosten

€

9.379.268

€

9.078.642

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

720.787

€

672.533

Huisvestingslasten

€

1.183.630

€

1.228.311

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

1.778.659

Som der bedrijfslasten

€

13.062.344

Saldo financiële baten en lasten

€

-221.093

Resultaat

€

271.679

Totaal baten

Lasten

+

+

€

1.826.417

€

12.805.903

€

-220.777

€

896.765

+

+
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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://hogeveer.nl/algemeen/

Open

