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Algemene gegevens instelling 

Van Neynselstichting 

Nummer Kamer van 

Koophandel 

 

4 1. 0 8 1 0 3„4„  

 

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

Adres 

Telefoonnummer 

E-mailadres klantenservice@vanneynsel.nl  

Naam 

Eemweg 114, 5215 HR Den Bosch 

0,7,3,8,2,2,8,7,0,0 

Website (*) 

RSIN (**) 

Aantal medewerkers (*) 

www.vanneynsel.n1 

4 
6 4  9 4 

1  

0 0 2 86 53 2 4 

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar. 
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Statutair bestuur van de instelling 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemeen bestuurslid 

Algemeen bestuurslid 

Overige informatie 

bestuur (*) 

eenhoofdig bestuur 

  

Doelstelling 

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken? 

De Stichting heeft ten doel het verlenen van goede zorg waaronder begrepen het 
leveren van zorgproducten en (woon)diensten aan voornamelijk ouderen en voorts al 
hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles 
in de ruimste zin van het woord. 

(*)Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummerverplicht invullen 

Marcel van Woensel  
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111 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 spaarrekening, 

beleggingen etc). 

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is. 

In de strategische visie wordt inhoud gegeven aan de beloftes die Van Neynsel heeft 
, gedaan. Deze beloftes zijn vanuit clientperspectief geformuleerd en betreffen: 
! MAATWERK: ons zorgaanbod (WLZ, thuiszorg en WMO resp. GRZ en een ELV
: afdeling in het ziekenhuis), verkennen samenwerking voor cliënten met
! dubbeldiagnostiek, ons vernieuwd zorg- en leefconcept staat model voor
: persoonsgerichte zorg en expertise delen buiten van Neynsel. FITTE ORGANISATIE:
: financieel gezond, efficiënte processen, continue verbeteren, MVO, ICT op orde.
'. GOEDE WERKGEVER: duurzame inzetbaarheid, lerende organisatie, goede reputatie
! en stem van medewerker telt. WIJKGERICHT: samenwerking met maatschappelijke
'organisaties, sociale benadering is basis voor handelen en aandacht voor wijk waar wij
: locatie hebben. PROFESSIONALS: integratie zorg & gastvrijheid, heldere
'kaders/handelingsvrijheid voor leidinggevenden, stimulans voor leren en ontwikkelen,
medezeggenschap van bewoners is vanzelfsprekend, investeren in zorgkwaliteit.

WLZ en ZV-tarieven, WMO-gelden, subsidies en overige inkomsten (bijvoorbeeld: 
, opbrengsten restaurants) 

Van Neynsel wil dat clienten & bewoners met hun netwerk zo lang mogelijk wonen en 
, leven zoals zij dat het liefst willen, ook als de hulpvraag verandert. Wij zijn altijd op 
: zoek naar duurzame vormen van welbevinden voor onze clienten & bewoners. 
; Wij zorgen voor verbinding op de locatie met de wijk. Regie op je eigen leven is ons 
: uitgangspunt, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden. 

:van Neynsel houdt vermogen aan op lopende rekening en spaarrekening. 

.. ...................... .......... , ................... . . . . . . . . . . . .. .... . . . .. .. . .................................. , . . . .............................. . . .. .. . . . . 

https://www. van neynsel. n I/wp-content/u ploads/2021 /07 /Strategie-! 
2021-2023-Van-Neynsel.pdf 

Open 



.. Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid 

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleidsbepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling). 

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. 

Url van het activiteiten

verslag. Vul de link in waar 

het activiteitenverslag te 

vinden is. 
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CAO verpleging, verzorging en Thuiszorg. 
,WNT 

Het verslagjaar heeft grotendeels in het teken gestaan van de bestrijding van het 
, corona-virus en de bescherming van de cliënten & bewoners op onze locaties, thuis en 
: in het ziekenhuis. Van Neynsel is een coronazorgcentrum gestart in Vught waar 
: cliënten uit de regio opgenomen konden worden. Na sluiting is in het najaar een 
! corona-afdeling in het ziekenhuis onder de vlag van Van Neynsel gestart, waar corona
: patiënten uit de regio geplaatst zijn. Met alle coronamaatregelen van sluiting van de
j huizen en beperking van bezoek, hebben we getracht het welbevinden van onze
'cliënten & bewoners hoog in het vaandel te houden. Veel van de andere activiteiten
: die die op de rol stonden zijn verdaagd vanwege corona. Wel is in het verslagjaar
'nadrukkelijk aandacht geweest voor de ontwikkeling van het zorg-& leefconcept
j Zuiderschans (ingebruikname voorjaar 2022), de regiovisie (van 11 VVT-instellingen,
'het ziekenhuis en de huisartsen) dat uitgaat van de juiste zorg op de juiste plaats,
j verbeteringen in ICT en het uitbouwen van de 'sociale benadering' van bewoners en
1 cliënten dat helpt om de behoeften beter te begrijpen om in het verlengde daarvan
j betere ondersteuning te bieden. Verder heeft de locatie De Grevelingen een bezoek
1 gehad met de Inspectie in augustus. De Inspectie heeft geconcludeerd dat er een
: positief beeld bestaat over hoe medewerkers zorgen voor cliënten op deze locatie.

1·htt��-;ïï���:�;·�-�-�;�-;�ï:·�iï��-�-;�·�t�-� tÏ-��ï�-;d·;ï202·1ïo��,ïP·�-bii�--i Open 

:ksjaarverslag-2020.pdf 



2 Balans 

Balansdatum 

Activa 

: .. � ........ �..: -

31-12-2020
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_:2 0 2 O i  ; ... . .. ..- ......... -.. ....... -.. ...... , 
Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

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

........................................ . ............................ . . ................. . 
Immateriële vaste activa :€ o: Eigen vermogen j€ 26.122.858: :

.� .....
24.224.994: 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 

Voorraden 

Vorderingen & 

overlopende activa 

Effecten 

Liquide middelen 

Totaal 

Toelichting 

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen. 

········································ 
!.� ..... ?..8..:8.

4 7.:�?7..l
........................................ 
!€ Oi 
= ...................................... =+ 

:€ 28.847.367! 

:€ o: · 
...................................... 

· 

:€ 3.953.41( · ...................................... · 

,{ : .......... ,,,,,,,,
., .. ,,

.
,, .. , ....... ,; 

[€ 18.327.418[ 
........................ :+ 

j€ 22.280.832[ 

______ + 

..................................

:€ 30.470.796[ 
. ...................................... . 

!€ o: 
, ...................................... :+ 
··········•····························· 

:€ 30.470.796i 

[€ o: 

:
······························· .. ·····: 
:.€ ......... 3..:�!..9..:�9..�.: 

:€························· ......... , ·
, ..................................... · ........................
j€ 14.630.428[ 
· ...................................... 

·
+ 

L
. . . 

\€
..... 

17.709.719: 

______ + 
:€ 48.180.515: 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

Totaal 

...................................... 

j€ 883.188[ 
•······································· 

:€ 13.150.ooo: 

______ + 

[€ 656.539: 
........................................ 
!€ 14.375.ooo: 

j€ 8.923.982[ 

______ + 

··································································································································································································································································· ············································································································ 

: https://www.vanneynsel.nl/wp-content/u ploads/2021 /07 /Jaarreken i ng-Van-Neynsel-2020. pdf 



Staatvan baten en lasten 3 

0 € 0 

0 € 0 

0 € 0 

0 € 0 

0 € 0 

62.437.393 € 58.339.172 

43.067.216 

3.586.128 

0 

0 

0 

13.261.077 

59.914.421 

-625.108 

1.897.864 

37.293.383 

3.558.327 

11.844.837 

52.696.547 

-617.634 

5.024.991 
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Baten 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

2020 

 

  

 

58.676.041 

  

 

2.826.657 

  

 

934.695 

  

  

 

62.437.393 

   

2019 (*) 

53.009.018 

458.248 

4.871.906 

58.339.172 

Overige baten 

Giften & donaties particulieren 

Nalatenschappen 

Loterijen 

Overige baten 

Som der overige opbrengsten 

Totaal baten 

Lasten 

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 



https://www.vanneynsel.nl/wp-content/uploads/2021/07/Jaarreke  
ning-Van-Neynse1-2020.pdf 

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd. 

Open 

o6van o6  

Staat van baten en lasten (vervolg) 

Toelichting 

Geef hier een toelichting 

bij de staat van baten en 

lasten afval de url naar 

de jaarrekening in als hier 

een toelichting in is 

opgenomen. 
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