Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vrienden van De Boskamp

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 3 8 9 3 2

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

Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS Epe

Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)
RSIN (**)

0 0 8 7 7 0 2 1 9
0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. C.T. Slob

Secretaris

dhr. M.M. Pannekoek

Penningmeester

dhr. J.J. van den Berg

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het financieel steunen van WZU Veluwe, locatie De Boskamp te Epe (voorheen Woonen zorgcentrum De Boskamp)

(**) 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?

De Stichting Vrienden van De Boskamp helpt mee om zaken te realiseren die niet uit
de gewone financiële middelen gefinancierd kunnen worden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit:
- Het stichtingskapitaal;
- Hetgeen bij erfstelling, legaat of andere wijze om niet wordt verkregen;
- Alle andere wettige inkomsten.
Fondsenwerving:
Er is een flyer beschikbaar met informatie over de Stichting Vrienden van De Boskamp
en hoe men eventueel de stichting financieel kan steunen. Elke nieuwe bewoner
ontvangt deze folder. De folders zijn ook verkrijgbaar bij de ingang van De Boskamp
voor overige belangstellenden.

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.

Aanvragen voor financiële ondersteuning worden door het bestuur gezamenlijk
beoordeeld en bij meerderheid van stemmen toe- of afgewezen. Aanvragen kunnen
afkomstig zijn van het regiomanagement en / of de zorgondernemers van De
Boskamp. Het bestuur kan ook op eigen initiatief plannen voor het verlenen van steun
ontwikkelen. In alle gevallen zal er overleg zijn met de leiding van De Boskamp en
indien nodig met de direct betrokkenen over de aanvraag / plannen.
De stichting beheert een spaarrekening. De wat ruimere financiële reserves zijn
aangehouden om in de toekomst aan te kunnen wenden bij een eventuele nieuwbouw
of grondige verbouw van De Boskamp. Hierbij zal de vermelde doelstelling van de
stichting het uitgangspunt zijn.

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 bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.

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.

Voorbeelden van zaken, waaraan de afgelopen jaren een financiële bijdrage is
geleverd, zijn:
Aanschaf van:
Orgel, Computers / laptops, Gordijnen / overgordijnen / lampen in grote zaal,
Beweegtuin, Duo-fietsen, Balkon- en terrasmeubilair, Tovertafel, Braintrainer,
BeleefTV.

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

Daarnaast is er financieel bijgedragen aan activiteiten van de Afdeling Welzijn van De
Boskamp, o.a. voor het organiseren van familiedagen / grootouderdagen voor alle
bewoners. Paas- en kerstattentie voor alle bewoners.

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

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

Materiële vaste activa

€

€

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

141.733

€

+
€

141.733

€

141.733

143.233

+
0

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

€

143.233

€

143.233

+

+

Het stichtingsvermogen is afgenomen met € 1.500 (143.233 -/- 141.733) en is als volgt ontstaan:
Baten:
Lasten:
Rente spaarrekening
€ 10
Bankkosten
RaboClubSupport 2020
€ 64
Bijdrage adviseurs
Paas- en kerstattentie bewoners
Kaarten bewoners + personeel
Welzijn Zomerprogramma 2020
Totaal:

€ 74

143.233

+

+
Totaal

€

141.733

Totaal:

€
€
€
€
€

141.733

119
92
505
108
750

€ 1.574

+
€

143.233
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

0

€

0

Giften & donaties particulieren

€

74

€

478

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€

+

Overige baten

+

€
€

74

+
478

+
Totaal baten

€

+
€

74

478

Lasten
Personeelskosten

€

€

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

€

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

1.574

Som der bedrijfslasten

€

1.574

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

+

+
-1.500

€

8.196

€

8.196

€
€

+

+
-7.718
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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.

Open

