Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Wijngaerd
4 1 0 9 9 1 1 1

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

Cyclaamstraat 2-A. 4921 JC Made
0 1 6 2 2 4 1 2 0 0

E-mailadres

info@dewijngaerd.nl

Website (*)

www.dewijngaerd.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

1 2 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

B.J. Vos MSc, directeur - bestuurder

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Raad van Toezicht: Drs. J.W.H. van den Noort (vz), Dr. M.W.F. van Leen en J.A.C.
Reniers

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

De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan zorgbehoevenden
in de gemeente Drimmelen en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe
bevordelijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

(*) 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?

Seniorenpartner De Wijngaerd is een zelfstandige organisatie die vanuit de locatie in
het kerndorp Made zorg en diensten verleent aan alle ouderen in de gemeente
Drimmelen en in de omliggende regio. Als Seniorenpartner gaat De Wijngaerd een
langdurige relatie aan met ouderen, die ondersteuning nodig hebben om aangenaam
ouder te worden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting
b. subsidies en donaties
c. schenkingen, legaten en erfstellingen
d. alle andere wettige verkrijgingen en baten

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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De ontvangen inkomsten vanuit de wettelijke en private dienstverlening worden
besteed ter bekostiging van de daarvoor gemaakte personele en materiële kosten,
alsmede de kapitaalslasten. Een batig saldo wordt toegevoegd aan de Reserve
Aanvaardbare Kosten

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

Op alle arbeidsrelaties is de vigerende CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en
Thuiszorg van kracht. Het beloningsbeleid voor de directeur-bestuurder en de leden
van de Raad van Toezicht wordt apart toegelicht in de jaarrekening en valt binnen de
vigerende bezoldigingsmaxima conform de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT).

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.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de bouw en het (doen) beheren en (doen) exploiteren van één of
meer woon-zorgcomplexen in de gemeente Drimmelen.
b. het creeëren van een kwalitatieve en kwantitatieve personeelsformatie binnen de
geëxploiteerde woon-zorg voorzieningen, afgestemd op de aard en omvang van de
behoefte aan verzorging van hen aan wie huisvesting en/of verzorging wordt geboden.
c. het scheppen van een gunstig werkklimaat voor de personen in dienst van de
stichting, waarbinnen zij zich in hun functie kunnen ontplooien;
d. het bevorderen van een plaatselijk en regionaal welzijnsvoorzieningenbeleid voor
ouderen, onder meer door het samenwerken met casu quo deelnemen in andere
instellingen en organisaties op het gebied van intra- en extramurale welzijnszoirg voor
ouderen;
e. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van de voor de zorgverlening
beschikbare middelen;
f. het voeren van een actieve dialoog met relevante belanghebbenden;
g. alle andere wettelijke middelen, welke het doel kunnen bevorderen, waaronder
begrepen het zorgvuldig aandacht besteden aan de medisch-ethische zorg voor de
bewoners van de geëxploiteerde woon-zorg complexen;
De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de
zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog met en samenwerking tussen
zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met verwanten en/of naasten, waarbij
zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele
verantwoordelijkheid.

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

www.dewijngaerd.nl

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

9.027.612

€

9.059.959

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

9.027.612

€

9.059.959

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.169.058

€

1.041.198

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

40.857

€

3.570

+
€

1.209.915

Totaal

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€

3.670.270

€

3.358.740

Voorzieningen

€

384.310

€

61.447

Langlopende schulden

€

4.353.429

€

4.857.265

Kortlopende schulden

€

1.829.518

€

1.827.275

Totaal

€ 10.237.527

+
€

1.044.768

+
€ 10.237.527

+

31-12-2021

+
€ 10.104.727

+

Voor onze toelichting op de balans verwijzen wij naar de jaarrekening. Dese is openbaar toegankelijk en kostenloos te downloaden op
www.jaarverantwoordingzorg.nl (https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=wijngaerd).

+
€ 10.104.727
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

10.046.045

€

9.465.843

Subsidies

€

326.426

€

392.477

Overige bedrijfsopbrengsten

€

165.767

€

178.911

Som der bedrijfsopbrengsten

€

10.538.238

€

10.037.231

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

10.538.238

€

10.037.231

Personeelskosten

€

7.755.661

€

7.171.931

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

305.681

€

290.539

Huisvestingslasten

€

364.029

€

286.307

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

1.708.335

€

1.444.514

Som der bedrijfslasten

€

10.133.706

€

9.193.291

Saldo financiële baten en lasten

€

-93.002

€

-168.674

Resultaat

€

311.530

€

675.266

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.

Voor onze toelichting op de staat van baten en lasten verwijzen wij naar de
jaarrekening. Deze is openbaar toegankelijk en kostenloos te downloaden op
www.jaarverantwoordingzorg.nl

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=wijngaerd

Open

