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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Zorgplein Maaswaarden
4 1 0 9 9 3 1 6

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

Azaleastraat 26
0 4 1 6 6 9 8 4 0 0

E-mailadres

info@maaswaarden.nl

Website (*)

www.maaswaarden.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 3 0 1 2 3 6 0
1 7 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. J.A. Treffers- Lepoeter MHBA

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Bestuurder en overige leden Raad van Toezicht;
https://maaswaarden.nl/maaswaarden/bestuur-en-verantwoording/

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

Maaswaarden biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan ouderen met een hulpvraag.
Wij bieden verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagbesteding en huishoudelijke thuiszorg. Dat
doen we met ruim 300 professionele medewerkers en evenveel vrijwillige collega’s.
Samen zijn we er voor cliënten en bewoners en voor familie, mantelzorgers en hun
netwerk. Wij zijn er wanneer hulp gewenst is.

(*) 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?

Men kan bij Maaswaarden ouderenzorg terecht voor verpleeghuiszorg, thuiszorg,
dagbesteding en huishoudelijke thuiszorg.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling levert zorg die op verschillende manieren wordt gefinancierd. De grootste
inkomsten ontvangt zij van het Zorgkantoor voor het leveren van WLZ zorg. Daarnaast
levert de organisatie zorg die gefinancieerd wordt vanuit de ZVW en de WMO.
Daarnaast leveren wij welzijnsdiensten en organiseren wij activiteiten om activiteiten te
kunnen financieren voor de clienten die niet betaald worden door de reguliere
geldstromen.

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 uit WLZ, ZVW en WMO worden gebruikt om de zorg aan clienten te
leveren.
De opbrengten uit georganiseerde activiteiten worden gebruikt voor activiteiten voor
onze clienten, die nie tbetaald woorden door reguliere geldstromen.

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

https://maaswaarden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Onderne
mingsplan-2019-2023-07062021.pdf

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).

Voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn de vacatiegelden en/of
vergoedingen voor gemaakte kosten gebaseerd op de WNT (Wet normering
Topinkomens) en regeling bezoldingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp.
Voor het overige personeel wordt de CAO VVT gehanteerd.

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://maaswaarden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Kwaliteits
venster-Zorgplein-Maaswaarden-2021-2-maart-2021-3.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

1.129.226

€

1.234.602

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

1.129.226

€

1.234.602

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

710.715

€

534.562

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

4.203.124

€

3.681.750

+
€

4.913.839

€

6.043.065

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€

3.451.386

€

3.426.648

Voorzieningen

€

255.969

€

289.080

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

2.335.710

€

1.735.186

Totaal

€

6.043.065

€

5.450.914

+
€

4.216.312

€

5.450.914

+
Totaal

+

31-12-2020

+

http://www.anbiplein.nl/anbi/zorgplein-maaswaarden

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

14.196.784

€

12.767.305

Subsidies

€

667.660

€

72.065

Overige bedrijfsopbrengsten

€

228.802

€

305.725

Som der bedrijfsopbrengsten

€

15.093.246

€

13.145.095

Giften & donaties particulieren

€

4.746

€

14.258

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

4.746

€

14.258

+

+

Overige baten

+
+

+

€

15.097.992

€

13.159.353

Personeelskosten

€

11.058.646

€

9.843.654

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

204.906

€

159.301

Huisvestingslasten

€

0

€

0

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

3.806.540

€

3.600.195

Som der bedrijfslasten

€

15.070.092

€

13.603.150

Saldo financiële baten en lasten

€

-3.162

€

92

Resultaat

€

24.738

€

-443.705

Totaal baten

+

Lasten

+

+

+

+
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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.

http://www.anbiplein.nl/anbi/zorgplein-maaswaarden

Open

