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Adres

iVredehoflaa n 370, 4382 CJ Vlissingen

Telefoonnummer

i..0-..1.'

1..8..,a..4,

Aantal medewerkers (*)

¡

.nl

Website (*)

(**)

,8

nl

E-mailadres

RStN

!.a..a

i0 0 1.7.1.0.3 5.7:
835 Betaolde

personeelsleden in gemiddeld oontal fte gedurende het boekjaor.

Statutair bestuur van de instelling

hr. J. Wielaart

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

A.H. Kallewaard

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Doelstelling
Statutai re doelstelling
van de ínstelling.

Watwíl de instelling
bereiken?

1op innovatieve manier) bieden van zorg- en dienstverlening afgestemd op de
,wensen en behoeften van clienten. Dit arrangement kan bestaan uit verzorging,
:verpleging en behandeling in onderlinge samenhang en al dan niet gecombineerd met
huisvesting. Het desgewenst bieden van huisvesting aan haar clienten. ln het
algemeen het (doen) verlenen van diensten aan derden. Het verrichten van
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de
1 969
: vennootschapsbelasting

:net

I

o

(*)Optioneeíveld,nietverplitht (**)BuitenNederlandgevestigdeinstellingenmoetenhetRS|N-nummerverplichtinvullen
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Algemeen,'rrrra;,r1

Hoofdlijnen bele¡dsplen
Geef hier antwootd op onderstaandewogen ofvul na de loatstevroog over hetbeleidsplon de url in naot hetbeleidsplon.

ln ditbeleidspl1n moet mtnimaol ontwoord gegeven worden op

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?

Wanneerworden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de

doelstelling?

Hoe kr¡jgr de ¡nstell¡ng

de

in

d¡t foÍmulier gesteldevtogen over heL beleidsplun.

de

iWVO Zorg biedt een totaalpakket aan zorg, welzijn en wonen op Walcheren. Bij
, mensen thuis, in de wijken en dorpen en in onze woonzorgcentra, bieden
ihuishoudelijke thuiszorg, thuiszorg & (wijk)verpleging en dagbesteding.
ondersteunen we onze cliënten met thuisbezorgde maaltijden, sociale alarmering en
;een divers activiteitenaanbod op het gebied van beweging, welzijn en cultuur. ln onze
'verpleeghu¡zen, bieden wij onze bewoners met psychogeriatrische en somatische '
:aandoeningen groeps- en zelfstandig wonen met zorg. Daarnaast bieden
i
:geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblff, hospicezorg en beschermd wonen. ln heti
ikwaliteitsjaarplan 2021 staat beschreven wat wij met deze diensten willen bereiken.

we
Ook

:

;

ì

we

:Zie hiervoor de jaarrekening 2020
https://www.wvozorg. n l/over-wvo-zorg/onze-organisatie/publicaties

inkomsten?

Op welke manier

;Z¡e hiervoor de jaarrekening 2020.

en aan welke doelen

,

worden de verkregen

i

https://www.wvozorg. nl/over-wvo-zorg/onze-organisatie/publicaties

inkomsten besteed?
Als

uw i nstelli n g ve rmo gen

I

oanhoudt,vul dan in
woar en op welhe manier
ditvermogen wordt
oangehouden (bijvoon
beeld spoorreÞening,

beleggingen

etc).

Url van het beleidsplan
Vul delinþ, inwoor het
beleidsplan te vinden is.

¡

,

https ://www.wvozorg. nl/over-wvo-zorgl onze-organ¡satie/public
ES

Open
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Algemeen 'vr,'r,r',¡

De beloning van het statutair bestuur (raad van bestuur) wordt jaarlijks bepaald door de
raad van toezicht. De beloning wordt getoetst aan de Wet Normering Topinkomens
(WNT) die geldt als kader.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statuta¡re bestuu¡,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel

iDe beloning van alle overige medewerkers is volgens de Collectieve
' Arbeidsovereenkomst Verpleeg-, Vezorginshuizen, Thuiszorg en

WÐ.

:

Jeugdgezondheidszorg (CAO

Act¡v¡te¡tenverslag

:

ln het jaarmagazine 2020 'Terublik op een bijzonder jaar' zijn onze activiteiten

Noem de activiteiten

.

beschreven.

(bijvoorbeeld

CAO

of salarisregeling).

die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vroag de url in noar het

ativiteitenv

ersl ag, of de

url noar het joorrehening
als daarin de octiviteiten

von hetbetreffende
b

o

eh¡aor duî delíjh zijn

besthreven.

Url van het

activiteiten-

i
:

verslag. Vul de linh în woor
het activiteitenversl ag te
vinden is.

i

https :l/www.wvozorg. nl/over-wvo-zorg/onze-organisatie/publ

ii

icatiesi
:

Open

i
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B¿lans

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019

¡€

lmmater¡èle vâste act¡va

(-)
tr

:{
i.......................

0:

52.480.80

Materiële vaste activa

12.14

Voorraden

overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

ie

52.481 307:

¡€

50.482.924i
It
;...'..'.',..'''.'..'.'..'.''.'..',.':+
i€

L

toelichting bij de
bolans afvul de url
noor de joanehening

in als hier een
toelicht¡ng ¡n is

opgenomen.

;€

5.886.743:

:€

41.295.567.
t._.....

56.140.51 5i

1€ log,a2l,!221

Totaal

Geef hier een

:c

58.564.484i

Voorzieningen

!€

21.318.1511

i€

16.756.371i

500:

Langlopende schulden

i€ 19:111:939i

ie

17.ogs.s7ai

55.251.224i

Kortlopende schulden

:€

;e

ß.028.237i

'........'..:+

18.492.0351

0:

+

Toelichting

52.679

'11.1

5.645.444i

i€

31-12-2020
:€

it

i€

3'l-12-2020

Eigen vermogen

0:

55.250

F¡nanciële vaste activa

Vorderingen €:

Passiva

L--D

?

:€

47.1
+

+
Totaal

ì€

108.621.822i

':
https://www.wvozorg.nl/over-wvo-zorg/onze-organisatie/publ¡caties

i

+

t€ 102.444.670i

I
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5t¿at van baten en lasten

Baten
Opbrengsten zorgprestatiesen maatschappelijke

2019 (.)

2020
ondersteuning :. €

59.731

€

Subsidies

€

3.302.7

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

3.542

€

5om der bedrijfsopbrengsten

i€

55.286.241

4.

+

66.576.308i

Overige baten
Giften ¿' donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

:€

Loterijen

€

Overige baten
Som der overige opbrengsten

:€

0i

i€

0;

+

0l

€

+

r€

0¡

+
Totaâl baten

i€

66.576

60.724.7

t€

50.784.689: !€

44.826.033:

Lasten
Personeelskosten
Afschriivingen op immaterièle en materiële vaste activa

€

3.555.657:

Huisvestingslasten

i€

Bijzondere waardevermindering vên vaste act¡va

¡€-

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

t€

0l

Overige bedrijfskosten

:c

9.815.695i

Resultaat

0: :€
tE

:e

7.82

:,.,,..,,

:C

71.981

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

3.717.1

:€
€

0r

3.046.000;

10.179.274:
61

:490:054:

:f

a22:21!i

-5.884.7 87.

€

-1.465.918:

*
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Sl¿at v¿n baten en lasten rvctvrlq

Toelichting

iEen toelichting is opgenomen in de jaarrekening, zie url hieronder

Geef hier een toelichting
bii de stoatvon boten en
Iasten ofvul de url noor
de joarrehening in ols hier
een toelichting in is

0pgenomen.

Url van dejaarrekening
Vul delinkin noor de
joorrehening als u deze
ooh hebt gepubliceerd.

Open

https://www.wvozorg. nl/over-wvo-zorg/onze-organ isatie/pu

bl

icaties

