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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

dhr. G. Knol a.i.

1 7 7

1. De stichting heeft ten doel de verzorging en verpleging van ouderen, al dan niet in 
combinatie met verblijf, alsmede
het (doen) aanbieden en (doen) verzorgen van daaraan gerelateerde dienstverlening, 
alsmede voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
2. De stichting toont zich in haar activiteiten bewust van het belang daarvan in breder
maatschappelijk perspectief voor de regio waarin zij werkzaam is en tracht daaraan
binnen het kader van haar in lid 1 geformuleerde doelstelling een waardevolle bijdrage 
te leveren.
3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen, welke
daartoe in de ruimste zin bevorderlijk of dienstig kunnen zijn.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Stichting Vredewold

www.vredewold.nl

Pulvertorenstraat 1, 9351 BP Leek

info@vredewold.nl
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1 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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

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

Stichting Vredewold levert 24 uurs intramurale ouderenzorg, thuiszorg en dagbesteding

Stichting Vredewold is voornamelijk budget gefinancierd waarbij WLZ budget het 
grootste aandeel heeft. Daarnaast ontvangt Vredewold ook ZVW budget voor geleverd 
zorgprestaties en WMO gelden vanuit de gemeente. Verder worden gelden ontvangen 
uit subsidies en zijn er diverse opbrengsten uit o.a. het verstrekken van maaltijden.

De ontvangen gelden worden besteed aan het verzorgen, verplegen, behandelen, 
huisvesten en de zorg voor welzijn en maaltijden van ouderen.

Het vermogen wordt risicomijdend aangehouden op spaarrekeningen.

Open
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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.

Open

Het beloningsbeleid is vormgegeven conform de CAO VVT en geldende voorwaarden 
vanuit de WNT.

https://www.vredewold.nl/userfiles/files/Kwaliteitsverslag_2020
%20%20300621%281%29.pdf
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

1.765.032

1.776.697

1.198.567

1.765.032

2.975.264

4.740.296

1.587.263

1.067.567

2.129.985

1.587.263

3.197.552

4.784.815

3 1 1 2 2 0 2 0

186.159 272.331

2.205.981 2.191.088

0 210.000

2.348.156 2.111.396

4.740.296 4.784.815

31-12-2020 31-12-202031-12-2019 (*) 31-12-2020

https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx   zoekcriteria: Vredewold  jaar: 2020
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

14.707.564

731.189

921.998

16.360.751

0

11.635.928

320.106

4.384.953

14.115.327

316.761

1.158.124

15.590.212

0

11.963.061

241.348

86.000

4.364.336

16.340.987

-4.871

14.893

16.654.745

-6.596

-1.071.129

2020 2019 (*)

16.360.751 15.590.212
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3 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.vredewold.nl/userfiles/files/DEFINITIEF%20Jaarst
ukken_Vredewold_2020%20_20210902-samengevoegd.pdf

Open


