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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting VPTZ Berkenstein

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 6 5 6 3 8

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

Vondellaan 57 3906 EB Veenendaal

Telefoonnummer

0 3 1 8 5 0 6 6 8 4

E-mailadres

info@vptzberkenstein.nl

Website (*)

www.vptzberkenstein.nl

RSIN (**)

8 1 4 1 4 4 4 7 0
2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Braakhekke-Brilman, J.J.

Secretaris

Smeenk, W.M.

Penningmeester

van Veen, P.J.H.M.

Algemeen bestuurslid

van den Bos, D.

IB 113 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

gezamenlijk bevoegd

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

De stichting heeft ten doel het bieden van zorg van tijdelijke aard door vrijwilligers in
intensieve thuiszorgsituaties ter vervanging van en/of ter aanvulling op de mantelzorg,
alsmede in het door de stichting geëxploiteerde Hospice Berkenstein, en voort al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

(*) 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?

Door middel van 2 betaalde coördinatoren, ca 60 vrijwilligers en een team van
verpleegkundigen worden terminaal zieke personen verpleegd en verzorgd. Het betreft
een Hospice te Veenendaal met 3 patiëntenkamers alsmede - op kleine schaal - het
bieden van deze zorg op thuislocaties.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Een jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van VWS.
Eigen bijdragen van de personen die worden verpleegd en verzorgd.
Giften van particulieren, bedrijven en instellingen.
Sponsoracties, activiteiten ter aanvulling van de 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).

Exploitatie van het Hospice, d.w.z. huisvestingskosten, personeelskosten,
kantoorkosten, afschrijvingen, algemene kosten.
Er is een vermogen dat voor 2/3 wordt aangehouden als liquidatiereserve i.c. voor
tijdelijk doorlopende verplichtingen (b.v. krachtens de vigerende CAO) bij ingeval va
liquidatie van de Stichting.
1/3 van het vermogen wordt aangehouden als algemene reserve, voornamelijk bedoeld
om tegenvallende exploitatieresultaten te kunnen compenseren.

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

https://vptzberkenstein.nl/anbi/

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).

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk.
De arbeidsvoorwaarden voor het personeel betreffen 2 CAO's, namelijk de CAO
Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de CAO voor de Verpleeg,verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg.
1 vrijwilliger die de coördinatoren administratief ondersteunt onvangt de maximale
jaarlijks vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

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://vptzberkenstein.nl/anbi/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

3.105

2.705

€

+

€

3.105

+
2.705

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

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

8.976

Totaal

€

109.369

100.393

94.901

€

10.685

€

105.586

€
€

1.566

2.285

€
104.698

€

+
€

106.264

€

109.369

100.596

+
€

102.881

€

105.586

+
Totaal

31-12-2020

https://vptzberkenstein.nl/anbi/

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

25.830

€

25.924

Subsidies

€

95.306

€

92.232

Overige bedrijfsopbrengsten

€

3.281

€

291

Som der bedrijfsopbrengsten

€

124.417

€

118.447

Giften & donaties particulieren

€

10.655

€

27.343

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

10.655

+
27.343

+

+

€

135.072

€

145.790

Personeelskosten

€

85.920

€

82.262

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.568

€

1.516

Huisvestingslasten

€

29.107

€

29.306

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

Overige bedrijfskosten

€

12.842

Som der bedrijfslasten

€

129.437

Saldo financiële baten en lasten

€

-143

Resultaat

€

5.492

Totaal baten

Lasten

+

+

€

18.984

€

132.068

€

-245

€

13.477

+

+
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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://vptzberkenstein.nl/anbi/

Open

