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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
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: mw. drs. M.I. Verstraeten-Kanon, directeur-bestuurder
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 376
	16_ML: Het verschaffen van huisvesting en/of zorg en mogelijk verpleging aan zorg- en hulpbehoevende oudere religieuzen en niet-kloostergebonden clienten die hun voorkeur daarvoor hebben kenbaar gemaakt. 
het verschaffen van zorg en dienstverlening, eventueel in combinatie met huisvesting in de ruimste zin aan clienten die voor voorkeur daarvoor hebben kenbaar gemaakt.
Het treffen van voorzieningen op het terrein van het leefklimaat van de religieuze leefgemeenschappen in het bijzonder en overeenkomstig de wensen van die leefgemeenschappen. 
	13_ML: 
	0: Stichting Sint Jozefoord
	5: www.jozefoord.nl
	2: Duyn en Daelseweg 15 - 5391 EC  Nuland, gemeente 's-Hertogenbosch
	4_EM: r.luiken@jozefoord.nl
	1_KVK: 41081766
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0735342342
	18_ML: a door het huren of het in eigendom hebben van grond en gebouwen te Nuland;
b. door het bevorderen en verlenen van intramurale semi- en extramurale voorzieningen en diensten voor verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van onze clienten, waarbij het welbevinden en de eigen identiteit van de client centraal staan; c. door het instand houden en exploiteren van deze voorzieningen en diensten, alsmede voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welbevinden, onder andere voor de ouderen clienten en voorts alle verrichtingen die met het vorenstaande in de ruimste zin noodzakelijk of dienstig kunnen zijn; d. door eventueel samen te werken met andere zorgaanbieders, congregaties of andere instanties; e. door de oprichting en aansturing van rechtspersonen die onze doelstelling onderschrijven;
f. door vorming en opleiding van medewerkers op gebied van zorg en te zorgen voor een goed werkklimaat. 
Dit alles zonder winstoogmerk. 
	19_ML: a. het bij de oprichting afgezonderd vermogen van de stichting & het stichtingskapitaal;
b. bijdragen aan hen in wier belang de stichting werkzaam is;
c. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting (Wlz, Zvw, Wmo);
d. subsidies;
e. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
f. opbrengsten uit eigendommen en/of belegde middelen;
g. van derden aan te trekken geldmiddelen aangegaan op korte en lange termijn;
h. registergoederen, onroerende en roerende zaken;
i. andere wettige baten.

Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard zonder voorrecht van boedelbeschrijving.
	20_ML: Aan het verlenen van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van onze clienten; het in dienst nemen en opleiden van goed gekwalificeerde medewerkers en het huren of verwereven van het vastgoed, en het onderhoud hiervan.

Sint Jozefoord heeft een spaarrekening.
	21: 
	_MLT: www.jozefoord.nl
	knop: 

	22_ML: Sint Jozefoord houdt zich aan de vastgestelde regels binnen de WNT.

Voor de medewerkers geldt de cao VVT.
	23_ML: 2020 is voor alle mensen binnen Sint Jozefoord en ver daarbuiten een zeer aangrijpend jaar geweest. Veel van onze bewoners en cliënten zijn ziek geworden en een aantal van hen is als gevolg daarvan overleden. Ook veel van onze medewerkers zijn ziek geworden en sommigen zijn langdurig uitgevallen. 
Geplande activiteiten konden niet doorgaan; bewoners, cliënten en medewerkers moesten helaas vaak in quarantaine hun dagen doorbrengen. Gelukkig hebben onze zorgmedewerkers de zorg in de wijk kunnen blijven verlenen, zij het in eerste instantie in aangepaste vorm.
In 2020 werd het Prezo gouden keurmerk voor een jaar gecontinueerd. Clientonderzoek leverde een gemiddelde op van 8.4; op Zorgkaart Nederland werd Sint Jozefoord gewaardeerd met een 9 gemiddeld. Vanaf 2020 is de wet Zorg en Dwang van kracht, werd beleid hierop geïmplementeerd en Wzd-artsen benoemd. De klachtenregeling is hierop aangepast en er is een cliëntvertrouwenspersoon toegewezen. 
De zorg heeft volledig in het teken gestaan van Covid-19. De regionale samenwerking heeft een extra impuls gekregen door Covid-19. Voor medewerkers is een specifieke RIE (risico inventarisatie en evaluatie) uitgevoerd gericht op Covid-19. Op basis daarvan zijn verschillende acties uitgezet. 
Er is eind 2020 een nieuwe managementstructuur geimplementeerd, waarbij vanaf 2021 wordt gewerkt met verpleegkundig leiders. 
Vanaf maart 2021 is een nieuwe directeur-bestuurder benoemd. 
	24: 
	_MLT: www.jozefoord.nl
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 16085487
	6_GT: 1503919
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 49000
	8_GT: 2130871
	4_GT: 16134487
	9_GT: 3634790
	10_GT: 19769277

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 10931515
	6_GT: 756195
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 51625
	8_GT: 2140968
	4_GT: 10983140
	9_GT: 2897163
	10_GT: 13880303

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 737418
	1_GT: 5428915
	3_GT: 10400000
	4_GT: 3202944
	5_GT: 19769277

	4: 
	2_GT: 362809
	1_GT: 5132999
	3_GT: 5700000
	4_GT: 2684495
	5_GT: 13880303

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)
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	1: 
	1_A7: 15658472
	2_A7: 706267
	3_A7: 1071706
	4_A7: 17436445
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 17436445
	11_A7: 12789461
	17_A7: 17068136
	12_A7: 866983
	18_A7: -72393
	13_A7: 0
	19_A7: 295916
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 3411692

	2: 
	1_A7: 13344355
	2_A7: 0
	3_A7: 1161393
	4_A7: 14505748
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 14505748
	11_A7: 10248259
	17_A7: 14023420
	12_A7: 867171
	18_A7: -97872
	13_A7: 0
	19_A7: 384456
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 2907990

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: www.jaarverslagenzorg.nl
	knop: 




