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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.
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	18_ML: In hospice Francinus de Wind wordt palliatief terminale zorg geboden door een team van professionals bestaande uit specialist ouderen geneeskundigen, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, geestelijk verzorger en paramedici. De professionals worden hierbij ondersteund door een groep vrijwilligers die op alle fronten van de organisatie meehelpen. Bestuursleden worden niet gehonoreerd. In de ondersteunende diensten zoals technische dienst, hoveniers, huishoudelijke dienst en secretariele ondersteuning zijn veelal vrijwilligers werkzaam. De verpleegkundigen en verzorgenden worden dagelijks ondersteund door vrijwilligers.In het hospice wordt onderdak, behandeling en zorg (24/7) geboden aan mensen met een levensverwachting korter dan 3 maanden. De palliatief terminale zorg bestaat uit warm, waardig en waardevolle zorg die in een veilige omgeving geboden wordt. Er is aandacht voor lichamelijk en psychisch lijden, sociale problematiek en existentieel lijden. voor onze gasten en hun naasten.
	19_ML: De zorg wordt bekostigd vanuit de WLZ en  de ELV-ptz (zorgverzekeringswet). Stichting Hospicezorg Waalwijk eo ontvangt de subsidieregeling vrijwilligers in de palliatief terminale zorg en geestelijke zorg.Stichting Cini de Wind en de Stichting Fondswerving Waalwijk dragen jaarlijks bij.Incidenteel wordt een nalatenschap of schenking verkregen.
	20_ML: WLZ en ELV-ptz is geheel besteed aan de formele zorg en patientgebonden kosten. ubsidieregeling VPTZ is besteed aan de coordinatie, begeleiding en onkostenvergoeding van de vrijwilligers. Subsidieregeling geestelijk verzorger aan de inzet van geestelijk verzorger.Bijdragen Stichting Cini de Wind en Stichting Fondswerving aan huisvesting, inventaris en hulpmiddelen.Opgebouwd vermogen ten gevolge van onder andere legaten worden besteed in bestemmingsfondsen. Bestemmingsfondsen van Stichting Hospicezorg Waalwijk eo zijn: langdurig verzuim en "continuiteitsfonds". Het continuiteits fonds is bedoeld om ernstige onbalans tussen inkomsten en uitgaven op te kunnen vangen.
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	23_ML: In 2021 is palliatief terminale zorg geleverd aan 92 gasten en hun familieleden en naasten. Deze zorg is geboden door een groep professionals ondersteund door een grote groep vrijwilligers.Het hospice is in zijn geheel gewaardeerd met een 9 in het tevredenheidsonderzoek van Qualiview.Vele kwaliteitsprojecten zijn gestart en/of afgerond. Waaronder; mantelzorg; consultatie en huisbezoek, open huis, palliatief spreekuur en complementaire zorg.Het hospice is in het bezit van het Prezo Keurmerk Hospicezorg.
	24: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 314051
	6_GT: 22093
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 909979
	4_GT: 314051
	9_GT: 932072
	10_GT: 1246123

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 370922
	6_GT: 1309
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 985363
	4_GT: 370922
	9_GT: 986672
	10_GT: 1357594

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 
	1_GT: 998664
	3_GT: 120000
	4_GT: 127459
	5_GT: 1246123

	4: 
	2_GT: 
	1_GT: 929048
	3_GT: 240000
	4_GT: 188546
	5_GT: 1357594

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 1103498
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 1103498
	5_A7: 7031
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 151404
	9_A7: 158435
	10_A7: 1261933
	11_A7: 862858
	17_A7: 1175790
	12_A7: 120430
	18_A7: -19115
	13_A7: 115449
	19_A7: 67028
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 77053

	2: 
	1_A7: 980879
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 980879
	5_A7: 
	6_A7: 276865
	7_A7: 
	8_A7: 168977
	9_A7: 445842
	10_A7: 1426721
	11_A7: 827163
	17_A7: 1167040
	12_A7: 119749
	18_A7: -23968
	13_A7: 132889
	19_A7: 235713
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 87239

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




