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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting ASVZ

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 3 6 9 8 4 1

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

Touwbaan 1

Telefoonnummer

0 1 8 4 4 9 1 2 0 0

E-mailadres

info@asvz.nl

Website (*)

www.asvz.nl/over-ons/anbi-asvz

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

3 9 6 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. W.J. Kos

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Mw J. Kooiman

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke beperking. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim
1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn,
ouderen, kinderen of het hele gezin.

(**) 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?

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse terreinen behoefte
hebben aan zorg en ondersteuning. Het is de opdracht van ASVZ om de best
mogelijke betaalbare zorg voor haar cliënten te leveren. Daarbij willen we antwoord
geven op uiteenlopende vragen van cliënten. Dit betekent dat we op maat
ondersteuning bieden die overeenkomt met de wensen en behoeften van cliënten. Dit
alles binnen de wettelijke en financiële kaders.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

ASVZ verkrijgt inkomsten uit:
WLZ
WMO
Jeugdwet
PGB
Subsidies
Overige opbrengsten

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.

Inkomsten worden besteed om zogoed mogelijke zorg te verlenen aan onze cliënten.

https://bij.asvz.nl/beleid/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/beleid/Documents/ASVZ%
20Strategiedocument%205%20jaar%20vooruit%20d.d%2030%20oktober%
202019.pdf&action=default

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).

Governancecode Zorg 2017 NVZD
Beloningsbeleid personeel volgens CAO Gehandicaptenzorg.

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://bij.asvz.nl/Documents/ASVZ%20Bestuursverslag%
202020.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

€ 234.620.269

Financiële vaste activa

€

€

0

1.195.577

0

€ 220.840.259
€

+

€ 235.815.846

1.244.403

€ 222.084.662

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 10.294.701

€ 11.300.212

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 47.304.050

296.909

0

€ 57.895.660

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

Eigen vermogen

€ 143.576.234

€ 136.291.626

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 81.808.267

€ 86.068.440

Kortlopende schulden

€ 62.491.624

€ 54.638.947

Totaal

€ 293.711.506

5.835.381

5.571.081

0

+
€ 60.485.432

+
Totaal

31-12-2020

309.391

€ 48.875.829

+

€ 293.711.506

+

31-12-2020

+
€ 282.570.094

+

+
€ 282.570.094
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

307.375.778

€

297.750.098

Subsidies

€

10.125.892

€

1.243.724

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.462.586

€

2.682.365

Som der bedrijfsopbrengsten

€

318.964.256

€

301.676.187

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

318.964.256

€

301.676.187

Personeelskosten

€

226.644.934

€

210.735.819

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

14.287.197

€

13.410.460

Huisvestingslasten

€

20.872.450

€

22.673.964

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

-267.418

€

313.392

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

47.300.991

€

46.982.182

Som der bedrijfslasten

€

308.838.154

€

294.115.817

Saldo financiële baten en lasten

€

-2.841.494

€

-2.828.173

Resultaat

€

7.284.608

€

4.732.197

Totaal baten

+

Lasten

+

+

+

+
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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.

www.jaarverslagenzorg.nl

Open

