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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.

De heer G.J.A. Veening MBA (Raad van Bestuur)

8 4

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe voegt waarde toe aan vitaliteit en welbevinden
van ouderen vanuit een christelijke levensvisie en vanuit de kernwaarden respect,
verantwoordelijkheid en geborgenheid. De Zorggroep doet dit door waardevolle zorg
op maat te bieden; in verbinding met de cliënt en elkaar. Uitgangspunt daarbij is dat de
cliënt de regie over zijn of haar leven heeft/houdt. De kernactiviteit van de Zorggroep is
het bieden van zorg- en dienstverlening, alsmede huisvesting aan hoofdzakelijk
ouderen in het adherentiegebied Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Deze zorg-
en dienstverlening bestaat uit: verzorgings- en verpleeghuiszorg, overbruggingszorg,
thuiszorg, dagverzorging, dagbehandeling en welzijn, reactivering, palliatief terminale
zorg en paramedische zorg vanuit het Advies- en Behandelcentrum.

Zorggroep Noordwest Veluwe (inclusief Holding) kent een eenhoofdige Raad van
Bestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht.

Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe Holding

www.znwv.nl

Wethouder Jansenlaan 1

info@znwv.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 Zorggroep Noordwest Veluwe (ZNWV) Holding verricht diverse
ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van ZNWV. Naast de Holding bestaat
deze uit: Stichting ZNWV Zorg, ZNWV Vastgoed B.V.(Vastgoed), Advies en
Behandelcentrum Noordwest Veluwe B.V. (ABC). ZNWV Holding heeft een 50%
belang in Reactiveringscentrum ZNWV - Sint Jansdal B.V. (Klimop).

ZNWV verkrijgt inkomsten middels het doorbelasten van kosten aan ZNWV Zorg,
Vastgoed, ABC en Klimop.

De inkomsten zijn ter dekking van gemaakte kosten zoals opgenomen op pagina 5 van
dit document, de Staat van Baten en Lasten.

Openhttps://www.znwv.nl/wp-content/uploads/2021/06/Strategie-2017-
2020.pdf

https://www.znwv.nl/wp-content/uploads/2021/06/Strategie-2017-2020.pdf
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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

ZNWV Holding heeft medewerkers in loondienst. Het beloningsbeleid is geregeld
vanuit de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De
arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn tot stand gekomen op basis van de
adviesregeling van de NVZD. Vanaf 2009 geldt de Beloningscode Bestuurders in de
Zorg van de NVTZ/NVZD en vanaf 2013 de wet WNT. De Raad van Toezicht en Raad
van Bestuur volgen deze codes.

https://www.znwv.nl/kwaliteitsverslag-2020

https://www.znwv.nl/kwaliteitsverslag-2020
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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.

1.414.886

5.541.520

10.346.355

3.774.426

11.761.241

9.315.946

21.077.187

1.871.064

2.270.956

10.640.573

9.028.017

12.511.637

11.298.973

23.810.610

3 1 1 2 2 0 2 0

794.298 624.796

10.404.221 10.912.156

9.878.668 12.273.658

21.077.187 23.810.610

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

Zie pagina 41 t/m 49 van bijgevoegde jaarrekening 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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

15.205.862

449.269

181.522

15.836.653

0

8.360.070

657.696

6.787.975

12.469.810

550.927

98.465

13.119.202

0

7.584.818

663.729

4.982.073

15.805.741

-538.847

-507.935

13.230.620

168.695

57.277

2020 2019 (*)

15.836.653 13.119.202
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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.

zie pagina 50 t/m 52 van bijgevoegde jaarrekening 2020.

https://www.znwv.nl/wp-content/uploads/2021/06/jaarrekening-20
20-ZNWV.pdf

Open

https://www.znwv.nl/wp-content/uploads/2021/06/jaarrekening-2020-ZNWV.pdf

