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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)

9 8 1

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 Zorg) kent een eenhoofdige Raad van Bestuur.
Daarnaast is er een Raad van Toezicht.

Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe Zorg

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) Zorg verleent hoofdzakelijk
ouderenzorg. Deze wordt voornamelijk gefinancierd uit de Wet Langdurige zorg,
Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

ZNWV Zorg verkrijgt inkomsten middels het declareren van verleende zorg.

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 Zorg heeft zorgmedewerkers 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. De feilijke beloning van de Raad van Besturr en Raad
van Toezicht geschiedt door ZNWV Holding en worden deels doorbelast naar ZNWV
Zorg.

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.

4.082.345

17.720.677

2.463.891

4.082.345

20.184.568

24.266.913

3.862.009

18.125.569

-2.125.438

3.862.009

16.000.131

19.862.140

3 1 1 2 2 0 2 0

279.526 347.974

14.326.903 13.378.119

9.660.484 6.136.047

24.266.913 19.862.140

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

De balans van ZNWV Zorg maakt deel uit van de geconsolideerde jaarrkening ZNWV, bestaande uit ZNWV Holding, ZNWV Zorg, ZNWV Vastgoed B.V.,
Advies en Behandelcentrum Noordwest Veluwe B.V., allen voor een deelname van 100%. Daarnaast wordt Reactiveringscentrum ZNWV-Sint Jansdal
B.V. (Klimop) voor de deelname van 50% in de consolidatie opgenomen.
Voor een toelichting van de geconsolideerde balans wordt verwezen naar pagina 19 t/m 31 van de bijlage.
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

85.177.550

118.421

679.311

85.975.282

0

48.963.193

800.064

35.263.261

75.491.928

95.215

1.116.195

76.703.338

0

43.574.226

734.811

31.424.947

85.026.518

20

948.784

75.733.984

969.354

2020 2019 (*)

85.975.282 76.703.338
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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.

De Staat van Baten en Lasten (resultatenrekening) van ZNWV Zorg maakt deel uit van
de geconsolideerde jaarrkening ZNWV, bestaande uit ZNWV Holding, ZNWV Zorg,
ZNWV Vastgoed B.V., Advies en Behandelcentrum Noordwest Veluwe B.V., allen voor
een deelname van 100%. Daarnaast wordt Reactiveringscentrum ZNWV-Sint Jansdal
B.V. (Klimop) voor de deelname van 50% in de consolidatie opgenomen.
Voor een toelichting van de geconsolideerde resultatenrekening wordt verwezen naar
pagina 32 t/m 37 van de bijlage.

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

