Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting TriviumMeulenbeltZorg
0 8 0 9 9 6 6 1

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

't Dijkhuis 1
0 7 4 2 4 5 3 4 5 3

E-mailadres

info@triviummeulenbeltzorg.nl

Website (*)

www.triviummeulenbeltzorg.nl

RSIN (**)

8 1 0 3 2 9 0 0 1

Aantal medewerkers (*)

1 5 0 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

WGF Schrander

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

WCP Belshof

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

TriviumMeulenbeltZorg heeft een raad van toezicht en bestaat uit 5 personen

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

1. De Stichting heeft tot doel, zonder winstoogmerk en op algemene grondslag met
respect en aandacht voor levensbeschouwing en rekening houdend met de cultuur van
de te onderscheiden locaties, binnen haar werkgebied, op een methodische
systematische en doelmatige wijze, kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen
(verpleeghuis- en verzorgingshuis- en thuiszorg) en alle daarmee samenhangende en
daarvan afgeleide producten en diensten ten behoeve van personen die daar behoefte
aan hebben en van wie redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij zelf niet in die
behoefte kunnen voorzien en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt.

(*) 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?

Het beheer en de exploitatie van verpleeg- en verzorgingshuizen met bijbehorende
voorzieningen, alsmede de oprichting, verwerving, instandhouding en exploitatie van
extramurale voorzieningen, wooncomplexen, instellingen en instituten, waarover zij
door nieuwbouw, aankoop, huur of op andere wijze de beschikking zal verkrijgen en
door andere wettige middelen, die voor de bereiking van het doel bevorderlijk zijn, een
en ander in de ruimste zin;
Het bevorderen van de gewenste regionale spreiding en een regionaal beleid op het
gebied van de gezondheidszorg en de ouderenzorg, onder meer door het
samenwerken met andere instellingen welke voor het realiseren van de doelstelling
van belang kunnen zijn;
Het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening
beschikbare middelen;
Het verrichten van dan wel verlenen van medewerking aan toegepast
wetenschappelijk onderzoek op voor de instellingen dan wel voor de gezondheidszorg
in het algemeen van belang zijnde gebieden;

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling heeft inkomsten uit geleverde zorg in de WMO, Zorgverzekeringswet, Wet
Langdurige Zorg. Daarnaast zijn er inkomsten uit subsidies en middelen van derden

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).

De inkomsten worden voornamelijk besteed aan zorgpersoneel (personeelskosten) om
kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen leveren

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

https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/over-ons/anbi-gegevens.
html

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).

Raad van Toezicht
De toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting
TriviumMeulenbeltZorg een vergoeding. De vergoeding is gebaseerd op de
beloningscode van de NVTZ.
Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht hanteert voor de honorering van de bestuurders van
TriviumMeulenbeltZorg de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van de
Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en Toezichthouders
in Zorginstellingen (NVTZ).
Medewerkers
Conform de actuele 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.

Verwezen wordt naar onderstaande url.

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

https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/static/default/files/media/
documents/Kwaliteitsverslag%202020.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 75.836.635

Financiële vaste activa

€

€

422.297

51.782

474.492

€ 71.798.257
€

+

€ 76.310.714

51.658

€ 72.324.407

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 14.910.273

€ 18.290.744

Effecten

€

€

0

Liquide middelen

€ 11.080.335

€

9.116.367

€

0

0

+

Eigen vermogen

€ 42.064.925

€ 40.145.728

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 34.156.134

€ 36.650.602

Kortlopende schulden

€ 19.563.455

€ 19.955.889

Totaal

€ 102.301.322

6.516.808

2.979.299

+
€ 27.407.111

+

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

0

€ 25.990.608
Totaal

+

31-12-2021

€ 102.301.322

Verwezen wordt naar onderstaande url.

+
€ 99.731.518

+

+
€ 99.731.518
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

116.520.929

€

112.226.852

Subsidies

€

2.527.163

€

4.956.068

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.468.083

€

1.731.561

Som der bedrijfsopbrengsten

€

120.516.175

€

118.914.481

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

120.516.175

€

118.914.481

Personeelskosten

€

87.449.985

€

87.419.925

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

4.044.544

€

4.052.183

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

25.895.415

Som der bedrijfslasten

€

117.389.944

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.207.034

Resultaat

€

1.919.197

Totaal baten

Lasten

+

+

657.842

€

22.009.395

€

114.139.345

€

-1.317.199

€

3.457.937

+

+
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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.

Verwezen wordt naar onderstaande url.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/over-ons/anbi-gegevens.
html

Open

