Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Zuidwester

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 8 6 5 8 3

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

Dwarsweg 40

Telefoonnummer

0 1 8 7 8 9 8 8 8 8

E-mailadres

secretariaatRvB@zuidwester.org

Website (*)

www.zuidwester.org

RSIN (**)

8 0 2 4 0 9 2 1 0

Aantal medewerkers (*)

1 1 5 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A. Koevoets

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

uizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
Zorg- en dienstverlening die mensen met een (licht)verstandelijke beperking centraal
stelt op het gebied van wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en behandeling.

(**) 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?

Het 24/7 intra- en extramuraal ondersteunen van mensen met een beperking door
middel van begeleding, behandeling, dagbesteding en wonen. In het jaarbericht staat
beschreven hoe Zuidwester invulling geeft aan en bijdraagt aan Waardevol Leven en
Zinvol Werk voor zowel haar clienten als haar medewerkers.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden verkregen uit de Wlz, WMO, Jeugdwet, ZVW, onderaanneming en
subsidies.

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).

Alle ter beschikking staande middelen worden aangewend om de doelstelling te
realiseren. Eventueel tijdelijk overtollige liquide middelen worden (waar mogelijk)
rentedragend uitgezet op spaarrekeningen bij AFM-gecontroleerde Nederlandse
banken.

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

https://jaarbericht2021.zuidwester.org/wp-content/uploads/sites/7
/2022/04/Briefing-plaat-jaarplan-en-begroting-2022.pdf

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).

Het beloningsbeleid wordt uitgevoerd conform de CAO Gehandicaptenzorg en de
WNT.

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.

Zie URL in volgende vraag.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://jaarbericht2021.zuidwester.org/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 51.711.173

Financiële vaste activa

€

€

164.285

1.120.629

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 23.386.278

196.685

€ 54.914.261
€

+

€ 52.996.087
Voorraden

Passiva

31-12-2020 (*)

2.137.483

€ 57.248.429

€

4.786.905

Eigen vermogen

€ 30.492.554

€ 28.015.437

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 28.122.954

€ 31.189.008

Kortlopende schulden

€ 20.351.942

€ 21.107.090

Totaal

€ 81.169.270

2.201.820

2.238.627

4.646.653

€
€ 20.655.080

+

+
€ 25.301.733

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€ 28.173.183
Totaal

+

31-12-2021

€ 81.169.270

+
€ 82.550.162

+

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=zuidwester

+
€ 82.550.162
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

106.073.868

€

104.535.629

Subsidies

€

509.380

€

343.697

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.162.454

€

793.683

Som der bedrijfsopbrengsten

€

107.745.702

€

105.673.009

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

107.745.702

€

105.673.009

Personeelskosten

€

76.109.497

€

70.900.854

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

4.822.281

€

6.832.782

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

23.524.678

Som der bedrijfslasten

€

104.456.456

Saldo financiële baten en lasten

€

-812.130

Resultaat

€

2.477.116

Totaal baten

Lasten

+

+

€

23.446.070

€

101.179.706

€

-869.783

€

3.623.520

+

+
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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://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=zuidwester

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=zuidwester

Open

