Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 0 6 1 4

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

Werverhoofstraat 157

Telefoonnummer

0 3 3 4 3 4 5 6 0 0

E-mailadres

info@pietersenbloklands.nl

Website (*)

www.pietersenbloklands.nl

RSIN (**)

8 0 5 6 8 9 2 1 7

Aantal medewerkers (*)

1 8 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.G.J. Vermaase

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Naast de Raad van Bestuur is er sprake van een Raad van Toezicht die uit 5 leden
bestaat.

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

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis realiseert haar doelstellingen door aandacht voor
en respectvolle bejegening van de medemens als individu, in verschillende
levensfasen en vanuit verschillende generaties. Goede zorg is relationele zorg met
aandacht afgestemd op de individuele bewoner en op de mogelijkheden en middelen
van de medewerker. De basis voor goede zorg komt voort uit de dialoog en het
aangaan van verbindingen tussen bewoner, familie, medewerker en vrijwilliger. De
Stichting ‘gaat voor’ het gezamenlijk creëren van een verbindende en waarden
gedreven werkomgeving waarin professionaliteit en zakelijkheid samengaat met passie

(*) 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?

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis biedt goede en veilige zorg en comfort. De
goede zorg is afgestemd op de individuele cliënt en op de mogelijkheden van de
medewerker en middelen van de organisatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis ontvangt haar inkomsten voornamelijk uit
collectieve middelen op basis van geleverde prestaties (evt. aangevuld net ontvangen
subsidies). De geleverde zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg,
Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De stichting kent twee locaties namelijk Davidshof en Wervershof waar kleinschalige
verpleeghuiszorg geboden wordt voor mensen met dementie in een beschermende en
huiselijke woonomgeving. Ook bieden wij zorg thuis aan cliënten die vanwege
somatsche aandoeningen langdurige verzorging en verpleging behoeven. De cliënten
huren een zorgappartement en ontvangen zorg van de medewerkers van het Gasthuis.

De particuliere- en/of aanvullende diensten worden op factuurbasis geleverd.

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).

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

De verkregen inkomsten worden besteed aan de bekostiging van zorg of aanvullende
diensten. De kosten bestaan uit:
-Personele kosten
-Voedingskosten
-Hotelmatige kosten
-Algemene kosten
-Bewonersgebonden kosten
-Terrein- en gebouwgebonden kosten
-Kapitaalslasten (huur pand en afschrijvingen)
De organisatie houdt een weerstandsvermogen aan om toekomstige tegenvallers in
kosten op te vangen. Dit vermogen wordt gevormd uit toekomstige exploitatiebaten.
Exploitatie tekorten worden in mindering gebracht op het vermogen.

https://www.pietersenbloklands.nl/wp-content/uploads/2021/05/K
waliteitsverslag-verslagjaar-2020.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).

De Raad van Bestuur ontvangt een bezoldiging conform de geldende CAO Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De normen zoals vastgesteld in de WNT worden
opgevolgd.

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.

De Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis is jaarlijks verplicht tot het publiceren
van een jaarverantwoording. Alle jaarverantwoordingen (inclusief kwaliteitsverslagen)
zijn te raadplegen op de website van de stichting of via www.jaarverslagenzorg.nl.

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

De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding. Bij het vaststellen van de hoogte van
de vergoeding wordt rekening gehouden met de richtlijnen uit de Zorgbrede
Governancecode en de normen van de WNT.
De vergoedingen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden jaarlijks
verantwoord in de jaarrekening.

https://www.pietersenbloklands.nl/wp-content/uploads/2021/07/Best
uursverslag-2020-van-het-St.-Pieters-en-Bloklands-Gasthuis-incl-fin
anciele-toelichting.pdf

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

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

1.696.393

1.934.927

€

+

€

1.696.393

+
1.934.927

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€

937.193

€

903.035

Voorzieningen

€

215.349

€

105.873

Langlopende schulden

€

€

450.000

Kortlopende schulden

€

2.886.208

€

1.723.769

Totaal

€

4.038.750

€

3.182.677

€
€

1.173.087

706.424

€
1.169.270

€

+
€

2.342.357

€

4.038.750

541.326

+
€

1.247.750

€

3.182.677

+
Totaal

31-12-2020

+

+

file://srvdc10/users/ebev/Downloads/2020%20Jaardocument%20PGB-definitief%20(1).pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

15.506.629

€

13.465.553

Subsidies

€

746.187

€

229.827

Overige bedrijfsopbrengsten

€

981.816

€

1.034.742

Som der bedrijfsopbrengsten

€

17.234.632

€

14.730.122

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

17.234.632

€

14.730.122

Personeelskosten

€

12.153.201

€

10.184.735

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

432.804

€

376.196

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

4.605.767

Som der bedrijfslasten

€

17.191.772

Saldo financiële baten en lasten

€

-8.702

Resultaat

€

34.158

Totaal baten

Lasten

+

+

€

4.146.367

€

14.707.298

€

-10.976

€

11.848

+

+
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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.

file://srvdc10/users/ebev/Downloads/2020%20Jaardocument%
20PGB-definitief%20(1).pdf

Open

