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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Elzeneindhuis
6 3 4 9 5 5 5 4

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

Elzeneind 7
0 6 2 2 5 5 7 7 5 3

E-mailadres

info@slowcare-oss.nl

Website (*)

www.slowcare-nederland.nl

RSIN (**)

8 5 5 2 6 0 5 3 1
4 3

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
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

De stichting heeft als doel: het, ten dienste van het belang van de 24 bewoners van het
Elzeneindhuis Oss, bevorderen van kwaliteti van leven en (doen) leveren van een
samenhangend 24 uurs zorgaanbod aan medische specialistische zorg, andere zorg
en daarmee verbandhoudende dienstverlening, behandeling, begeleiding,
dagbesteding, verzorging en adequate infromatievoorziening daarover. De bewoners
zijn mensen met een ernstig meervoudige beperking die intensieve zorg en
begeleiding nodig hebben.

(**) 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?

Uitgangspunt is het (doen) bieden van liefdevolle zorg, met aandacht en tjid voor de
bewoners, door medewerkers die werken vanuit passie en hun hart in een omgeving
die aansluit op de behoefte en beleving van de bewoners. Uitgangspunten zijn verder
dat dagbesteding wordt aangeboden in de directe nabijheid en actief contact met de
buurt en het gebruik maken van de inzet van vrijwilligers, en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De zorginstelling is voornamelijk budget gefinancierd waarbij WLZ budget (95%) veruit
het grootste aandeel si. Daarnaast wordt een klein deel PGB gelden ontvangen voor
geleverde zorgprestaties.

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).

Alle inkomsten worden ingezet om de gevraagde en noodzakelijke zorg te kunnen
leveren op een wijze dat er sprake is van een hoge graad van kwaliteit van leven van
onze bewoners en deelnemers van dagbesteding. Graag verwijzen we ook naar de
onlangs gehouden impact analyse mei 2022.

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

https://slowcarenederland.files.wordpress.com/2022/05/slowca
re-magazine-online-digitoegankelijk-def.pdf

Het Elzeneindhuis is een 24-uurs zorgorganisatie voor 24 bewoners met een (ernstig)
meervoudige beperking. Daarnaast biedt de organisatie ook voor 32 deelnemers
dagbesteding. Er wordt gewerkt in een healing omgeving en met 3 begeleiders op een
groep van 8 bewoners of deelnemers bij de dagbesteding. Hiermee kan uitvoering
worden gegeven aan de intensieve zorg en de doelstelling zoals hierboven beschreven
en een bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit van leven.

Het vermogen wordt risicomjidend aangehouden op spaarrekeningen.

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).

Er wordt gewerkt conform de WNT en daarnaast volgen we de CAO
Gehandicaptenzorg. Zie hiervoor ook de goedgekeurde WNT beoordeling door de
accountant 2022.

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.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

2.906.610

3.004.623

€

+

€

2.906.610

+
3.004.623

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€

1.771.221

€

1.548.481

Voorzieningen

€

292.945

€

179.109

Langlopende schulden

€

1.960.204

€

2.340.518

Kortlopende schulden

€

711.707

€

749.338

Totaal

€

4.736.077

€

4.817.446

€
€

231.363

150.330

€
1.598.104

€

+
€

1.829.467

€

4.736.077

1.662.493

+
€

1.812.823

€

4.817.446

+
Totaal

31-12-2021

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

3.673.245

€

3.611.752

Subsidies

€

7.599

€

105.066

Overige bedrijfsopbrengsten

€

45.692

€

28.026

Som der bedrijfsopbrengsten

€

3.726.536

€

3.744.844

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

3.726.536

€

3.744.844

Personeelskosten

€

2.786.618

€

2.676.218

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

103.069

€

104.137

Huisvestingslasten

€

70.798

€

70.038

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

474.223

Som der bedrijfslasten

€

3.434.708

Saldo financiële baten en lasten

€

-69.088

Resultaat

€

222.740

Totaal baten

Lasten

+

+

€

437.734

€

3.288.127

€

-79.313

€

377.404

+

+
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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.

Open

