Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Valkenhof
4 1 0 9 0 9 6 2

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

Antwerpsebaan 3 5554 JV Valkenswaard
0 4 0 2 0 1 4 0 3 5

E-mailadres

info@valkenhof.nl

Website (*)

www.valkenhof.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 9 0 8 4 2 5 3

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Verzorging en opvang

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

6 1 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3 5 1

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

F.J.M. van de Vranden

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

P.C.A. de Regt

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het leveren van
zorgproducten en diensten op het gebied van verpleging, verzorging, thuiszorg,
huishoudelijke zorg, dagopvang, revalidatie en (eerstelijns) therapie in Nederland in
het algemeen en in haar werkgebied in het bijzonder, alles in de ruimste zin van het
woord.

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 exploiteert en behartigt de belangen van een of meer instellingen op het
gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg, en van organisaties of voorzieningen
die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting stelt de wensen en behoeften va cliënten centraal o.a. door het scheppen
van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat.
Zij wendt de voor de zorgverlening beschikbare middelen zo effectief en doelmatig
mogelijk aan, waarbij de zorgverlening voldoet aan eigentijdse kwaliteitseiden.
Ze voert een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden.
De stichting bevordert een goed werkklimaat voor haar medewerkers en verzorgt of
bevordert opleidingen. Ze werkt samen met andere instellingen op het gebied van
intra-, semi en extramurale gezondheidszorg.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:
-de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
-vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, (zorg)
verzekeraars en anderen;
-het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten;
-schenkingen, erfenissen en legaten;
-al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
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).

De verkregen inkomsten worden besteed aan de cliënten en medewerkers van
Valkenhof, conform de doelstelling van de stichting en het eventueel aan de inkomsten
gegeven label.

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

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Open

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur volgen het bezoldigingsbeleid conform
de WNT en de adviezen van de NVTZ.
De bezoldiging van het personeel verloopt conform de CAO VVT.

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.

https://www.valkenhof.nl/over-valkenhof/kwaliteitsvenster/toezi
cht-en-verantwoording/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€ 26.710.081

€ 28.070.516

Bestemmingsreserve

€ 13.252.559

€ 12.231.790

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

+

€ 26.710.081

€ 28.070.516

Voorraden

€

40.866

€

31.677

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.457.567

€

2.763.521

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 13.032.182

€

+
€ 16.530.615

9.804.924

+
€ 12.600.122

+
Totaal

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

€ 43.240.696

+

1.083.378

€

+

+

€ 14.335.937

€ 13.059.975

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€ 15.903.156

€ 17.384.848

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 43.240.696

€

3.232.273

9.769.330

+
€ 40.670.638

828.185

3.097.033

7.128.782

+

https://www.valkenhof.nl/over-valkenhof/kwaliteitsvenster/toezicht-en-verantwoording/

+
€ 40.670.638
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

51.184.798

€

46.349.857

Subsidies van overheden

€

2.372.510

€

321.420

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

2.372.510

+

321.420

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

53.557.308

46.671.277

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

37.338.316

€

32.664.640

Huisvestingskosten

€

2.510.691

€

2.370.743

Afschrijvingen

€

3.289.776

€

2.957.629

Financiële lasten

€

677.355

€

758.091

Overige lasten

€

8.465.209

€

7.297.079

Som van de lasten

€

52.281.347

€

46.048.182

Saldo van baten en lasten

€

1.275.961

€

623.095

+

+
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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.

https://www.valkenhof.nl/over-valkenhof/kwaliteitsvenster/toezicht-en-verantwoording/

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.valkenhof.nl/over-valkenhof/kwaliteitsvenster/toezi
cht-en-verantwoording/

Open

