Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Ruitersbos

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 0 2 0 5 1

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

Boeimeerweg 2

Telefoonnummer

0 7 6 5 6 5 7 1 5 0

E-mailadres

info@ruitersbos.nl

Website (*)

www.ruitersbos.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 8 6 7 0 4

Aantal medewerkers (*)

1 5 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.A.M. Wijngaards

Secretaris
Penningmeester
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

Ruitersbos is een organisatie die zorg en ondersteuning levert aan kwetsbare ouderen.
De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk verlenen van huisvesting, van
gehele of gedeeltelijke materiële en immateriële verzorging, hulpverlening, verpleging
en begeleiding van cliënten, waarbij optimaal tegemoet wordt gekomen aan de
individuele en gemeenschappelijke zorgbehoeften en wensen.

(**) 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 werkzaamheden vinden 7 dagen in de week, 24 uur per dag plaats.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten komen voornamelijk uit de Wet Langdurige Zorg, de
Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

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 inkomsten worden besteed aan het verlenen van verpleging, verzorging,
begeleiding en wonen van kwetsbare ouderen.

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

Ruitersbos levert verpleging, verzorging en begeleiding aan zowel zelfstandig wonende
ouderen (thuiszorg) als intramuraal (verpleeghuiszorg). De ondersteuning en
begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband geleverd.

https://www.ruitersbos.nl/downloads/kwaliteitsplan-2020-Ruitersb
os.pdf

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).

Raad van Bestuur: De beloning van de bestuurder is vermeld in de toelichting op de
jaarrekening en is door de accountant getoetst aan de Wet Normering Topinkomens
(WNT).

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.

Als maatschappelijke organisatie vinden wij het belangrijk om te laten zien wat wij
doen. Hieronder vindt u de link naar het kwaliteitsjaarverslag.

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

Raad van Toezicht: De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vermeld
in de toelichting op de jaarrekening en is getoetst aan de WNT.
Medewerkers: De beloning van de medewerkers vindt plaats conform de CAO VVT.

https://www.ruitersbos.nl/downloads/210628_kwaliteitsverslag
_2020-def_.pdf

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.125.618

1.284.692

€

+

€

1.125.618

Voorraden

€

1

€

1

Vorderingen &
overlopende activa

€

873.657

€

244.584

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
1.284.692

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

€

6.339.368

€

4.292.992

Voorzieningen

€

144.958

€

218.133

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.525.513

Totaal

€

8.009.839

€
€

1.499.331

€

6.010.456

€
6.010.563

€

+
€

6.884.221

€

8.009.839

4.481.179

+
€

4.725.764

€

6.010.456

+
Totaal

31-12-2020

+

Zie voor de toelichting op de balans de jaarrekening 2020.

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

13.253.562

€

11.490.645

Subsidies

€

497.036

€

116.499

Overige bedrijfsopbrengsten

€

124.513

€

222.585

Som der bedrijfsopbrengsten

€

13.875.111

€

11.829.729

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

13.875.111

€

11.829.729

Personeelskosten

€

9.144.988

€

8.754.489

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

294.676

€

443.203

Huisvestingslasten

€

636.663

€

646.066

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

1.740.439

Som der bedrijfslasten

€

11.816.766

Saldo financiële baten en lasten

€

-11.969

Resultaat

€

2.046.376

Totaal baten

Lasten

+

+

€

1.731.556

€

11.575.314

€

576

€

254.991

+

+
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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.

Zie voor de toelichting op de staat van baten en lasten de jaarrekening 2020

https://www.ruitersbos.nl/downloads/Jaarverslaggevin_2020_Stic
hting_Ruitersbos_inclusief_controleverklaring.pdf

Open

