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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: Marcel van Woensel
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 681
	16_ML: 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. 
	13_ML: eenhoofdig bestuur
	0: Van Neynselstichting
	5: www.vanneynsel.nl
	2: Eemweg 114, 5215 HR, 's-Hertogenbosch
	4_EM: 
	1_KVK: 41081034
	6_RSIN: 002865324
	3_TEL: 
	18_ML: Van Neynsel is een ouderenzorgorganisatie die alle vormen van 
wonen, zorg, welzijn en activiteiten biedt, zowel voor bewoners als voor 
ouderen uit de wijk. Dat doen we vanuit vijf locaties in ’s-Hertogenbosch 
en een locatie in Vught. Bij onze zorg zetten we het 
welbevinden van bewoners voorop, onder meer door efficiënt te werken, te 
innoveren en de samenwerking met andere (zorg)partijen aan te gaan. We 
hebben oog voor elkaar en zetten in op een goed leven voor ouderen én 
voor de eigen medewerkers en vrijwilligers.
	19_ML: WLZ, Zvw en WMO, subsidies en overige inkomsten (b.v. opbrengsten uit restaurants)
	20_ML: 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. 

Door nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen draagt Van Neynsel bij aan de ouderenzorg van de toekomst.


van Neynsel houdt vermogen aan op lopende rekening en spaarrekening.
	21: 
	_MLT: https://www.vanneynsel.nl/wp-content/uploads/2021/07/Strategie-2021-2023-Van-Neynsel.pdf
	knop: 

	22_ML: beloning volgens cao vvt en WNT. 
	23_ML: Het verslagjaar was (opnieuw) een intensief coronajaar. Maar we hebben ons herpakt en geleerd van de pandemie. De regionale samenwerking is sterker geworden, we ontwikkelen samen en leren van elkaar. We zetten stappen naar de ouderenzorg van de toekomst, door ons voor te bereiden op de opening van een nieuwe locatie (Wij zijn Zuiderschans) in 2022, waar met een nieuw zorgconcept, de sociale benadering, wordt gewerkt. We pionieren met mogelijkheden om mensen zonder een zorgachtergrond te betrekken bij de zorg voor ouderen. 
	24: 
	_MLT: https://www.vanneynsel.nl/wp-content/uploads/2022/07/Van-Neynsel-publieksjaarverslag-2021.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 26982831
	6_GT: 4051116
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 20524248
	4_GT: 26982831
	9_GT: 24575364
	10_GT: 51558195

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 28847367
	6_GT: 3953414
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 18327418
	4_GT: 28847367
	9_GT: 22280832
	10_GT: 51128199

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 1343390
	1_GT: 26634309
	3_GT: 11925000
	4_GT: 11655496
	5_GT: 51558195

	4: 
	2_GT: 883188
	1_GT: 26122858
	3_GT: 13150000
	4_GT: 10972153
	5_GT: 51128199

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De afname van de materiële vaste activa wordt verklaard door een beperkt investeringsniveau tegenover vrij forse (reguliere) afschrijvingen.

Het saldo van de langlopende leningen nam af met 1,2 miljoen euro door aflossingen. Er werden geen nieuwe leningen opgenomen.

De stand van de voorzieningen nam toe in verband met de nieuwe voorziening in verband met de regeling vervroegd uittreden bij een dienstverband van 45 jaar.

	3: 
	1: 
	1_A7: 59010426
	2_A7: 1578912
	3_A7: 937289
	4_A7: 61526627
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 61526627
	11_A7: 42581368
	17_A7: 60383010
	12_A7: 3680577
	18_A7: -632166
	13_A7: 0
	19_A7: 511451
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 14121065

	2: 
	1_A7: 58676041
	2_A7: 2826657
	3_A7: 934695
	4_A7: 62437393
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 62437393
	11_A7: 43067216
	17_A7: 59914421
	12_A7: 3586128
	18_A7: -625108
	13_A7: 0
	19_A7: 1897864
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 13261077

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: In 2021 waren de totale bedrijfsopbrengsten ongeveer 0,9 miljoen euro lager dan in 2020. De zorgopbrengsten lagen op een zelfde niveau als in 2020.

Het verschil wordt bepaald door de rubriek Subsidies en wordt verklaard door de Zorgbonus die in 2021 op een lager niveau lag dan in 2020.

De bedrijfskosten namen ten opzichte van 2020 toe met 0,5 miljoen euro.

De toename in de personeelskosten wordt verklaard door enerzijds de CAO stijging. Deze stijging wordt deels teniet gedaan doordat de zorgbonus in 2021 op een lager niveau lag dan in 2020.

De materiële kosten namen toe als gevolg van hogere advieskosten en kosten van automatisering.
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




