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Algemene gegevens instelling
Naam

Zorgcentrum Beek en Bos

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 6 6 0 9 3

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

l'Unionlaan 1, 6093 GE Heythuysen
0 4 7 5 3 9 1 7 0 0

Telefoonnummer
E-mailadres

info@beekenbos.nl

Website (*)

www.beekenbos.nl

0 0 2 9 7 9 4 8 2

RSIN (**)

1 1 7

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.M.J. Ketelaar

Secretaris

-

Penningmeester

-

Algemeen bestuurslid

R. Hendrikx

Algemeen bestuurslid

T.P.G. van der Horst

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen bestuurslid: R. Jütten
Algemeen bestuurslid: C.H.J.M. Koolen

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

De stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van
verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau,
die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die
afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.
De stichting heeft ten doel het verlenen van zorg en behandeling aan en/of het
verschaffen van gelegenheid tot zorg, wonen en behandeling voor ouderen en voorts
al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect,
alles in de ruimste zin van het woord.

(*) 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?

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van één of meer
instellingen of het gebied van zorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke
zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
2. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde
wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een
gunstig behandelings-, verzorgings, leef- en begeleidingsklimaat;
3. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening
beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor
resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
4. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
5. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante
belanghebbenden;
6. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. stichtingskapitaal;
b. inkomen en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
c. subsidies en donaties;
d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
e. alle andere wettige verkrijgingen en baten

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).

Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor de doelen en realisatie zoals
beschreven in de statuten van de stichting. Het vermogen is vrij opneembaar en staat
op bankrekeningen.

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

https://www.beekenbos.nl/public/files/Strategisch%20beleidspl
an%202017-2022.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).

Beek en Bos hanteert voor haar personeel het beloningsbeleid conform de CAO
Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg.

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.

- Beek en Bos heeft stappen gezet in het ontwikkelen van een expertisecentrum
dementie, onder meer in samenwerking met Into D'mentia. Er is ondermeer een
projectgroep gestart voor een dementiebeleving middels de VR-bril.
- Het Beleid Lekker Eten en Drinken is herschreven en er zijn verbeterpunten
aangepakt met een projectgroep op het gebied van eten en drinken.
- Er is beleid ontwikkeld op het gebied van de Wet Zorg en Dwang en medewerker en
mantelzorgers zijn hierover geïnformeerd. Er zijn afspraken gemaakt met een
WZD-funtionaris.
- Er zijn nieuwe bedden, glijzeilen, wentellakens, een stoelweegschaal en een tillift
aangeschaft.
- Beek en Bos heeft zich geörienteerd op een nieuw keurmerk (PREZO Care).
- Er is een beleidscyclus ingevoerd welke op de agenda staat van ieder MT-overleg.
- Er is een meerjarenbeleidskader vastgesteld waarin alle pijlers van Beek en Bos
uitvoerig aan bod komen.
- De RI&E is positief getoetst door een onafhankelijke arbodienst waaruit geen
verbeterpunten kwamen n.a.v. het plan van aanpak. Tevens is een start gemaakt in
het herzien van de BHV-organisatie.
- Er is een format ontwikkeld om te personeelsinzet te monitoren en daarnaast heeft
Beek en Bos een tool aangeschaft die inzicht geeft in de situatie van het
personeelsbestand.
- Het kader voor strategisch personeels- en opleidingsplan is bepaald en er is een
praktijkbegeleider in dienst genomen.
- Beek en Bos heeft deelgenomen aan het landelijke uitstroomonderzoek van Zorg aan
Zet. (maximale omvang tekst bereikt, dus in plaats link naar jaarverslag hierbeneden)?

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

https://www.beekenbos.nl/normen-verantwoorde-zorg

Voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteert Beek en Bos de Wet
Normering Topinkomens.

Open
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Balans

3 0 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

30-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

30-12-2019 (*)

€
€

2.661.275

2.975.317

€

+

€

2.661.275

+
2.975.317

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

30-12-2020

Eigen vermogen

€

6.092.043

€

5.469.721

Voorzieningen

€

72.794

€

68.329

Langlopende schulden

€

2.866.346

€

3.110.477

Kortlopende schulden

€

935.004

€

919.390

Totaal

€

9.966.187

€

9.567.917

€
€

504.029

560.265

€
6.800.883

€

+
€

7.304.912

€

9.966.187

6.032.335

+
€

6.592.600

€

9.567.917

+
Totaal

30-12-2020

https://digimv8.desan.nl/archive/search
zoekcriteria: Ouderencentrum Beek en Bos
jaar: 2020

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

8.853.169

€

7.976.271

Subsidies

€

419.891

€

8.245

Overige bedrijfsopbrengsten

€

586.294

€

540.829

Som der bedrijfsopbrengsten

€

9.859.354

€

8.525.345

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

9.859.354

€

8.525.345

Personeelskosten

€

6.819.765

€

6.262.738

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

356.086

€

365.500

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

1.909.027

Som der bedrijfslasten

€

9.084.878

Saldo financiële baten en lasten

€

-152.152

Resultaat

€

622.324

Totaal baten

Lasten

+

+

€

1.712.722

€

8.340.960

€

-152.520

€

31.865

+

+
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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.

https://digimv8.desan.nl/archive/search

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

https://digimv8.desan.nl/archive/search

zoekcriteria: Ouderencentrum Beek en Bos
jaar: 2020

Open

