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Algemene gegevens instelling
Naam

Woonzorgcentrum de Zeeg

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 4 6 5 0 3

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

Den Haagweg 5

Telefoonnummer

0 2 6 3 8 9 1 0 8 6

E-mailadres

info@dezeeg.nl

Website (*)

www.woonzorgcentrumdezeeg.nl

RSIN (**)

0 0 4 5 6 2 5 9 8
4 7

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

B.D. Rijnders

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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

Visie van de Zeeg
Het uitgangspunt is dat de bewoner op basis van eigen verantwoordelijkheid zoveel
mogelijk regie voert over het eigen bestaan.
Handelingen van de groepsleiding zijn er op gericht om de bewoners te helpen zo
zelfstandig mogelijk vorm te geven aan hun leven en de kwaliteit van hun bestaan.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Missie van de Zeeg
Wij bieden mensen met een verstandelijke beperking die ondersteuning waardoor zij
de gelegenheid krijgen zich naar vermogen te ontwikkelen en volwaardig burger te zijn.

(*) 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?

Woonzorgcentrum de Zeeg biedt:
- algemene ondersteunende begeleiding (individueel en in groepsverband),
- ondersteunende begeleiding dag (in de vorm van huiskameractiviteiten),
- verblijf,
- kort verblijf (“logeren”),
- behandeling
aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

vanuit de WLZ

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).

Zorg voor en begeleiding van onze bewoners

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

https://woonzorgcentrumdezeeg.nl/organisatie/

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).

CAO gehandicaptenzorg

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.

zie hieronder

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

https://woonzorgcentrumdezeeg.nl/organisatie/

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 (*)

€
€

1.388.576

1.221.120

€

+

€

1.388.576

+
1.221.120

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

€

3.307.152

€

3.184.995

Voorzieningen

€

282.040

€

322.863

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

448.185

Totaal

€

4.037.377

€
€

410.533

€

3.918.391

€
€

363.454

156.471

€
2.285.347

€

+
€

2.648.801

€

4.037.377

2.540.800

+
€

2.697.271

€

3.918.391

+
Totaal

31-12-2020

+

+

https://woonzorgcentrumdezeeg.nl/wp-content/uploads/2021/05/De-Zeeg-jaarrekening-2020.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

3.734.625

€

3.424.948

Subsidies

€

95.827

€

3.926

Overige bedrijfsopbrengsten

€

14.420

€

13.199

Som der bedrijfsopbrengsten

€

3.844.872

€

3.442.073

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

3.844.872

€

3.442.073

Personeelskosten

€

2.511.002

€

2.250.758

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

160.493

€

152.703

Huisvestingslasten

€

239.544

€

231.610

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

811.413

Som der bedrijfslasten

€

3.722.452

Saldo financiële baten en lasten

€

-263

Resultaat

€

122.157

Totaal baten

Lasten

+

+

€

783.038

€

3.418.109

€

104

€

24.068

+

+

06 van 06

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.

https://woonzorgcentrumdezeeg.nl/wp-content/uploads/2021/05/De-Zeeg-jaarrekening2020.pdf

https://woonzorgcentrumdezeeg.nl/wp-content/uploads/2021/05/
De-Zeeg-jaarrekening-2020.pdf

Open

