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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Sint Joris

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 9 5 6 5 2

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

Sint Jorisstraat 1, 5688 AS OIrschot

Telefoonnummer

0 4 9 9 5 7 2 1 2 4

E-mailadres

info@joriszorg.nl

Website (*)

www.joriszorg.nl

RSIN (**)

0 0 2 7 9 2 2 1 7

Aantal medewerkers (*)

2 5 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.D. den Ouden

Secretaris

IB 113 - 1Z*2FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

C..E.J.M.Cransveld

Algemeen bestuurslid

W.A.M. Claassen

Overige informatie
bestuur (*)

raad van bestuur H.J.J. Engels

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

De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan ouderen,
verzorgings en verplegingsbehoevenden, alsmede het bieden van al dan niet in
gezinsverband verblijvende, duurzame huisvesting gepaard met gehele of gedeeltelijke
verzorging, enn/of eventuele verpleging met het oogmerk voorwaarden te scheppen,
welke nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd van de genoemde personen
overeenkomende zinvolle levensperiode.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

J. Lammers

N. Honig

M.M.G.C. Buskens-Schut

(**) 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?

Door de stichting wordt gedurende 24/7 zorg verleend aan de doelgroep, zowel
intramuraal als thuiswonend.
Dit is conform de doelstelling zoals ook opgenomen in de statuten

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Deze zijn grotendeels gebaseerd op de wetgeving, WLZ, ZVW en WMO
(Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijk ondersteuning)

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).

Deze gelden worden besteed aan de doelen zoals ze in de betreffende wet bedoeld
zijn
Aangezien we ook steeds meer risicodragend zijn door de gewijzigde wetgeving is er
ook een noodzaak om een beperkt eigen vermogen aan te houden.
Dit wordt op een "veilige" manier aangehouden, zijnde spaarrekening en niet in
risicovolle beleggingen.
Dit ook conform de doelstelling en de statuten.

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

https://www.joriszorg.nl/over-joris-zorg/beleid-en-kwaliteit/

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).

Voor zowel Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur vindt bezoldiging plaats
binnen de regels van de WNT.
Voor het personeel in dienst van de stichting is de betreffende CAO VVT van
toepassing en wordt gevolgd.

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.

https://www.joriszorg.nl/ik-kan-niet-langer-thuiswonen/zinvolledag-en-activiteiten/

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 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

9.372.149

€

8.458.542

Materiële vaste activa

€ 15.054.322

€ 14.121.050

Voorzieningen

€

310.071

€

178.853

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 10.270.500

€ 10.894.500

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 25.006.583

€

+

€ 15.054.322
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€ 14.121.050

€

2.457.180

1.248.759

€
7.495.081

€

+

7.551.891

+
€

9.952.261

8.800.650

+

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

3.389.805

€

€
Totaal

5.053.863

€ 25.006.583

+
€ 22.921.700

https://www.joriszorg.nl/media/1476/jaarverslag-2020-joris-zorg.pdf
https://www.joriszorg.nl/media/1475/definitieve-jaarrekening-2020.pdf

+

+
€ 22.921.700
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

24.217.280

€

21.685.887

Subsidies

€

1.146.906

€

164.234

Overige bedrijfsopbrengsten

€

359.676

€

797.517

Som der bedrijfsopbrengsten

€

25.723.862

€

22.647.638

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

25.723.862

€

22.647.638

Personeelskosten

€

17.796.924

€

15.515.346

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.549.893

€

1.141.134

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

5.098.961

Som der bedrijfslasten

€

24.445.778

Saldo financiële baten en lasten

€

-364.477

Resultaat

€

913.607

Totaal baten

Lasten

+

+

€

5.088.727

€

21.745.207

€

-376.521

€

525.910

+

+
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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://www.joriszorg.nl/media/1475/definitieve-jaarrekening-2020
.pdf

Open

