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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.
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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.
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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.
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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.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: J.M. de Werdt
	10: Tonny van Tulden
	9: Èls van der Heijden
	12: Angele Wijnhoven
	11: Francien Kuppens
	7_A4: 0
	16_ML: “Os Thoes” is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie in Cranendonck. Het is een initiatief van de Stichting Woonzorg Cranendonck. In “Os Thoes” staat het welbevinden van de bewoner op de eerste plaats. De zorg en begeleiding richten zich naar de wensen en noden van de bewoners. Hierbij wordt gekeken naar de capaciteiten van de individuele bewoner.De bewoner moet de leefvorm als een echt thuis kunnen ervaren.Belangrijk voor mensen met dementie is: wonen in een herkenbare, huiselijke, rustige omgeving met persoonlijke elementen van vroeger. De bewoners. een groep van 8 personen  vormen zo met elkaar een huishouden. Ze kunnen zelf , voor zover mogelijk, hun dagelijks leven inrichten. De eigen kamer is de plek waar de bewoners hun privacy kunnen vinden, terwijl de ruime woonkamer de centrale ruimte is waar gezamenlijke ac
	13_ML: Jac Teeuwen en Anita Duisters zijn ook nog bestuursleden
	0: Woonzorg Cranenedonck
	5: http://www.osthoes.nl/
	2: Graafschap Hornelaan 27
	4_EM: penningmeester-os-thoes@hotmail.com
	1_KVK: 17151890
	6_RSIN: 816293752
	3_TEL: 0623097355
	18_ML: De Stichting Woonzorg Cranendonck is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting huurt de accommodatie van woCom en verhuurt de kamers aan de bewoners. Land van Horne stelt zich, in een aparte overeenkomst met de bewoner, garant voor een 24 uurs begeleiding en zorg. Bewoners zijn verplicht de zorg af te nemen van Land van Horne.Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en de bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De zorgverleners worden betaald volgens de CAO zorg en welzijn.
	19_ML: Huur van bewonersEventueel schenkingenBijdrage LvH voor NHC vergoeding
	20_ML: Zie V&W
	21: 
	_MLT: http://www.osthoes.nl/Visie
	knop: 

	22_ML: De Stichting Woonzorg Cranendonck is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting huurt de accommodatie van woCom en verhuurt de kamers aan de bewoners. Land van Horne stelt zich, in een aparte overeenkomst met de bewoner, garant voor een 24 uurs begeleiding en zorg. Bewoners zijn verplicht de zorg af te nemen van Land van Horne.Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en de bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De zorgverleners worden betaald volgens de CAO zorg en welzijn.
	23_ML: Er zijn 5 kernfuncties benoemd voor zorg, begeleiding en dienstverlening:1. Scheppen van een veilige woon- en leefomgeving2. Benutten van de capaciteiten en mogelijkheden van de bewoners3. Betrekken van verwanten en vrijwilligers bij het project4. Professionele zorg en begeleiding5. Het maximaal onderhouden van sociale contacten met de bewoners.Begeleiding en ondersteuning en medische zorg worden geboden door een gemêleerd team, speciaal opgeleid om om te gaan met dementerenden.De stichting ziet er op toe dat de gevraagde kwaliteit zorg en begeleiding geleverd wordt.De bewoners houden hun eigen huisarts. Deze is verantwoordelijk voor de reguliere medische zorg en verwijst zo nodig naar specialistische of paramedische zorgverleners.
	24: 
	_MLT: 
	knop: 
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	1_GT: 
	2_GT: 29788
	6_GT: 3349
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 38660
	4_GT: 29788
	9_GT: 42009
	10_GT: 71797

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 41290
	6_GT: 0
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 37120
	4_GT: 41290
	9_GT: 37120
	10_GT: 78410

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 51174
	1_GT: 1660
	3_GT: 15016
	4_GT: 3947
	5_GT: 71797

	4: 
	2_GT: 51174
	1_GT: 6714
	3_GT: 17512
	4_GT: 3010
	5_GT: 78410

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)
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	2_A7: 
	3_A7: 56842
	4_A7: 56842
	5_A7: 375
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 375
	10_A7: 57217
	11_A7: 
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	3_ML: Overige bedrijfs opbrengstenOpbrengst verhuur kamers € 56842.82HuisvestingslastenHuur gebouwen                               42367,68Gas, water&electra                            5679,87Onderh.en verv. Inventaris                 1835,25Schoonmaakmaterialen en -kosten      922,97Tuinonderhoud                                   1097,69Verzekering gebouw                             425,84Overige huisvestingskosten                1688,32Bijdrage inrichtingskosten NHC     -/-13366,98   Totaal                                              40000,99Overige bedrijfskostenExploitatiekosten                                 2198,20Algemene kosten                                 3351,32Rentelasten                                            837,77Totaal                                                    7438.40
	JV: 
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	knop: 




