Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Beweging 3.0

Nummer Kamer van
Koophandel

3 2 1 3 4 3 6 0

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

Basicweg 24

Telefoonnummer

0 3 3 4 6 9 2 0 2 0

E-mailadres

Klantcontactcentrum@beweging3.nl

Website (*)

www.beweging3.nl

RSIN (**)

8 1 7 6 3 9 8 9 5

Aantal medewerkers (*)

1 6 6 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

E.J.C. Bongers

Algemeen bestuurslid

M.M. van Akkeren

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*1FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft ten doel om op algemene grondslag bij te dragen aan de —
kwaliteit van leven van kwetsbare mensen met een zorg-, hulp- en/of
ondersteuningsvraag.

(**) 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 stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door zorg en voorzieningen te
(doen) bieden, waaronder begrepen verzorging, verpleging, ondersteunende en
activerende begeleiding en — behandeling, zowel intramuraal als in de thuissituatie,
alsmede welzijnsactiviteiten en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening,
en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of
indirect, alles in de ruimste zin van het — woord.
Type doelgroepen en diensten: V&V intramuraal (verpleging & verzorging, inclusief
VPT), V&V extramuraal (inclusief MPT), welzijnsactiviteiten (inclusief dagbesteding),
eerstelijnsbehandeling (inclusief GRZ, ELV, Logeren en crisisopname),
dagbehandeling en (extramurale) behandeling, palliatieve (terminale) zorg, kortdurend
verblijf, specialistisch verpleegkundige zorg. Daarnaast overige diensten zoals verhuur
(geclusterde) woonvormen met levering zorg, maatschappelijke ondersteuning, cursus

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning,
subsidies, privaat en overig.

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.

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).

Statutair bestuur: Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi
publieke sector en de van toepassing zijnde sectorale regeling zorg- en welzijnssector
Personeel: 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.beweging3.nl/wp-content/uploads/2020/06/B3.0-kwaliteitsverslag-2019-v
ersie-definitief.pdf
https://www.beweging3.nl/wp-content/uploads/2020/07/B3.0-Jaardocument-2019.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 67.499.626

Financiële vaste activa

€

€

581.108

488.077

€ 69.692.238
€

+

€ 68.080.734

€ 70.180.315

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 11.915.294

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 14.267.247

€ 11.064.153

+

Eigen vermogen

€ 44.335.889

€ 42.426.834

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 15.137.574

€ 17.773.564

Kortlopende schulden

€ 33.165.060

€ 29.073.520

Totaal

€ 94.263.275

1.624.752

1.414.407

+
€ 20.508.010

+

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

9.443.857

€ 26.182.541
Totaal

+

31-12-2020

€ 94.263.275

https://digimv8.desan.nl/archive/search

+
€ 90.688.325

+

+
€ 90.688.325
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

139.887.975

€

129.367.699

Subsidies

€

17.467.588

€

11.893.539

Overige bedrijfsopbrengsten

€

4.511.625

€

5.508.035

Som der bedrijfsopbrengsten

€

161.867.188

€

146.769.273

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

161.867.188

€

146.769.273

Personeelskosten

€

114.796.530

€

100.107.458

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

6.940.761

€

6.739.261

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

37.496.925

Som der bedrijfslasten

€

159.234.216

Saldo financiële baten en lasten

€

-723.917

Resultaat

€

1.909.055

Totaal baten

Lasten

+

+

€

36.046.503

€

142.893.222

€

-812.271

€

3.063.780

+

+
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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.

https://digimv8.desan.nl/archive/search

https://digimv8.desan.nl/archive/search

Open

