Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 0 3 3 6 8

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

Bernard de Wildestraat 400 4827 EG BREDA

Telefoonnummer

0 7 6 5 2 2 5 1 5 0

E-mailadres

info@raffy-leystroom.nl

Website (*)

www.samenkleurrijk.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

2 6 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevr. P.M.M. Bender MA

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Raad van Toezicht: zie Jaarrekening 2020

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

De stichting wil aan ouderen - met bijzondere aandacht voor ouderen met een
Molukse, Indische en/of Turkse achtergrond dan wel van andere specifieke culturen opvang, huisvesting en begeleiding leveren, gepaard gaande met gehele of
gedeeltelijke verzorging en/of verpleging. Dit met het oogmerk voorwaarden te
verschaffen die nodig zijn voor het beleven van een met mogelijkheden en de leeftijd
van die personen overeenstemmende zingevende levensperiode. Dit alles in de
ruimste zin van het woord en alles met inachtneming van het bepaalde in toepasselijke
Zorgbrede Governancecode en toepasselijke wet- en regelgeving.
De stichting beoogt niet het maken van winst en/of het uitkeren van winst. De
beschikbare middelen worden zo doeltreffend en doelmatig mogelijk ingezet voor de
zorgverlening. Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuering van de zorgverlening en het instandhouden van de organisatie.
De geldmiddelen worden hoofdzakelijk op betaalrekeningen aangehouden.

(*) 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?

Zie onderstaande url van het beleidsplan

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk uit de volgende financieringstromen:
* Wet Langdurige Zorg (Wlz); verpleeghuiszorg
* Zorgverzekeringswet (Zvw); thuiszorg en tijdelijk verblijf
* Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); thuiszorg en dagbesteding

Zie verder onderstaande url van het beleidsplan

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).

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

Zie onderstaande url van het beleidsplan

www.samenkleurrijk.nl/jaarverantwoording

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).

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is
gebaseerd op de regeling Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging wordt
nader vermeld en toegelicht in de jaarrekening. De bezoldiging van de leden wordt
jaarlijks door de Renumeratiecommissie getoetst aan de WNT-normen en waar nodig
aangepast. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht het eigen functionernen
en het functioneren van de Raad van Bestuur.
De jaarrekening van Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom wordt jaarlijks
gepubliceerd op de website www.raffyzorg.nl | www.lalezorg.nl | www.deleystroom.nl
Het beloningsbeleid voor medewerkers van de stichting is gebaseerd op de CAO VVT.

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.

Zie onderstaande url van het Kwaliteitsverslag

www.samenkleurrijk.nl/jaarverantwoording

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

1.342.801

€

1.532.675

Financiële vaste activa

€

300.000

€

750.000

€

1.642.801

€

2.282.675

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

581.512

€

891.371

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

2.058.197

€

+
€

2.639.709

€

4.282.510

1.620.799

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

€

2.150.546

€

1.782.160

Voorzieningen

€

157.783

€

113.719

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

1.974.181

€

2.898.966

Totaal

€

4.282.510

€

4.794.845

+
€

2.512.170

€

4.794.845

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

Zie url www.samenkleurrijk.nl/jaarverantwoording met daarin opgenomen de Jaarrekening.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

20.714.424

€

18.870.796

Subsidies

€

974.282

€

413.150

Overige bedrijfsopbrengsten

€

405.289

€

1.378.870

Som der bedrijfsopbrengsten

€

22.093.995

€

20.662.816

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

22.093.995

€

20.662.816

Personeelskosten

€

15.600.864

€

15.216.383

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

269.694

€

252.488

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

5.869.970

Som der bedrijfslasten

€

21.740.528

Saldo financiële baten en lasten

€

14.919

Resultaat

€

368.386

Totaal baten

+

Lasten

+

+

€

5.778.719

€

21.247.590

€

2.081

€

-582.693

+

+
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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.

Zie onderstaande URL van de jaarrekening

www.samenkleurrijk.nl/jaarverantwoording

Open

