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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.
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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.
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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.
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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.
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
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	1: 
	8: D.A. Bras-Louwerse
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 2191
	16_ML: 1. Voorzien in de behoeften aan opvang, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en welzijn -alles in de ruimste zin- aan personen, die enigerlei vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of andere vorm van zorg behoeven.2. het (doem) opnemen van geldleningen en/of kredieten alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling sub 1.3. Het verkrijgen, huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder sub 1.4. De stichting beoogt niet het behalen van winst.
	13_ML: 
	0: Stichting voor Regionale Zorgverlening
	5: www.svrz.nl
	2: Koudekerkseweg 143 Middelburg
	4_EM: info@svrz.nl
	1_KVK: 41113281
	6_RSIN: 002917580
	3_TEL: 0888871000
	18_ML: SVRZ verleent in Zeeland zorg aan kwetsbare ouderen, die als gevolg van lichamelijke klachten of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.Zie jaarverslag en meerjarenstragtegie 
	19_ML: zie jaarverslag (onderstaande link)
	20_ML: zie jaarverslag
	21: 
	_MLT: jaarverslag: https://www.svrz.nl/over-ons/https://www.svrz.nl/over-ons/meerjarenstrategie-2020-2025/https://www.svrz.nl/anbi/
	knop: 

	22_ML: De beloning van het in dienst zijnde personeel is conform de CAO VVT. voor de bestuurder bepaalt de Raad van Toezicht jaarlijks in hoeverre er aanleiding is om het inkomen van de bestuurder te wijzigen. Het kader en de begrenzing voor het beloningsbeleid wordt gevormd door de wet normering topinkomens aangevuld met bepalingen uit de CAO VVT. Voor de bestuurder is geen aparte pensioenregeling overeengekomen. Zij volgt de regeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn die geldt voor alle SVRZ medewerkers.De systematiek van vergoedingen voor de raad van toezicht is vastgesteld binnen de kaders en begrenzingen van de wet normering topinkomens waarbij er sprake is van een basisvergoeding voor de leden van de raad van toezicht en een vergoeding per commissie. Een lid van de Raad van Toezicht kan in maximaal twee commissies participeren.
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: https://www.svrz.nl/over-ons/meerjarenstrategie-2020-2025/https://www.svrz.nl/anbi/Jaarverslag: https://www.svrz.nl/over-ons/
	knop: 
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	1: 
	1_GT: 1118000
	2_GT: 170292000
	6_GT: 20380000
	7_GT: 
	5_GT: 0
	3_GT: 435000
	8_GT: 28605000
	4_GT: 171845000
	9_GT: 48985000
	10_GT: 220830000

	2: 
	1_GT: 633000
	2_GT: 174295000
	6_GT: 14397000
	7_GT: 
	5_GT: 0
	3_GT: 640000
	8_GT: 28931000
	4_GT: 175568000
	9_GT: 43328000
	10_GT: 218896000

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 11482000
	1_GT: 90672000
	3_GT: 90594000
	4_GT: 28082000
	5_GT: 220830000

	4: 
	2_GT: 5240000
	1_GT: 87165000
	3_GT: 96851000
	4_GT: 29640000
	5_GT: 218896000

	0: 
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	9_A7: 0
	10_A7: 177013000
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	19_A7: 3507000
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	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
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	13_A7: 
	19_A7: 3322000
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 22268000

	0: 
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	JV: 
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	knop: 




