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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Park Zuiderhout

Nummer Kamer van
Koophandel

2 0 1 1 5 8 8 2

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

Arnold Janssenlaan 46, 4847DK Teteringen

Telefoonnummer

0 7 6 5 7 8 4 0 0 0

E-mailadres

Directiesecretariaat@parkzuiderhout.nl

Website (*)

www.parkzuiderhout.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 8 8 8 1 6
1 5 2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

in 2020: mevrouw A.A.J. Habets MHA

Secretaris

-

Penningmeester

-

Algemeen bestuurslid

-

Algemeen bestuurslid

-

Overige informatie
bestuur (*)

Park Zuiderhout heeft een eenhoofdige raad van bestuur

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

De stichting heeft ten doel het bieden van diensten op het gebied van wonen,
verzorging, verpleging, behandeling en welzijn aan ouderen en/of
verzorgingsbehoevende personen, een en ander met inachtneming van het bepaalde
in de te eniger tijd toepasselijke Zorgbrede Governancecode en overige toepasselijke
wet- en regelgeving. De stichting zal aan genoemde personen deze diensten zowel
intramuraai als extramuraal verlenen.

(*) 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?

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het (doen) exploiteren van woonvormen, zorg- en dienstverlening en welzijnszorg
voor ouderen;
b. het samenwerken met andere organisaties, welke zich diensten op het gebied van
wonen, zorg en welzijn ten behoeve van ouderen en/of verzorgingsbehoevenden ten
doel stellen;
c. het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers en het scheppen van een gunstig
werkklimaat, waarbinnen zij zich in hun functie kunnen ontplooien;
d. alle andere middelen, welke aan het doel bevorderlijk zijn.
De stichting verricht voorts alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Uit de Wlz, Zvw, Wmo, verhuur onroerend goed en het leveren van diensten.

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).

Het bieden van diensten op het gebied van wonen, welzijn, verzorging, verpleging en
behandeling aan ouderen en/of verzorgingsbehoevende personen.

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

De stichting beoogt niet het maken van winst. Alle opgebouwde reserves zijn nodig
voor de investeringen op korte en lange termijn.

Samen op weg naar 2025
Zie https://www.parkzuiderhout.nl/over-ons

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).

Hier zijn de WNT en de cao VVT van toepassing.
Zie ook www.parkzuiderhout.nl/over-ons/jaarverantwoording

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.

Voor het kwaliteitsverslag 2020 en de jaarrekening 2020:
zie www.parkzuiderhout.nl/over-ons/jaarverantwoording

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

www.parkzuiderhout.nl/over-ons/jaarverantwoording

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 18.350.216

€ 18.637.262

Materiële vaste activa

€ 32.871.458

€ 34.364.515

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 14.882.952

€ 14.956.150

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 36.486.364

€

+

€ 32.871.458
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€ 34.364.515

€

1.145.012

2.738.852

386.405

€
2.469.894

€

+

1.604.037

+
€

3.614.906

1.990.442

+

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

3.226.257

22.693

€

€
Totaal

26.939

€ 36.486.364

+
€ 36.354.957

www.parkzuiderhout.nl/over-ons/jaarverantwoording

+

+
€ 36.354.957
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

13.444.016

€

11.718.159

Subsidies

€

571.451

€

80.291

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.405.431

€

2.625.152

Som der bedrijfsopbrengsten

€

16.420.898

€

14.423.602

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

16.420.898

€

14.423.602

Personeelskosten

€

10.884.632

€

8.943.372

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.437.231

€

1.454.048

Huisvestingslasten

€

885.905

€

833.942

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

2.504.380

Som der bedrijfslasten

€

15.712.148

Saldo financiële baten en lasten

€

-442.570

Resultaat

€

266.180

Totaal baten

Lasten

+

+

€

2.654.915

€

13.886.277

€

-486.939

€

50.386

+

+
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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.

www.parkzuiderhout.nl/over-ons/jaarverantwoording

www.parkzuiderhout.nl/over-ons/jaarverantwoording

Open

