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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

De heer H. E. J. de Graaf 

Mevrouw D. de Jong- de Graaf

9 0

Het als maatschappelijke onderneming door middel van een doelmatige en 

transparante bedrijfsvoering leveren van clientgerichte, veilige en betaalbare zorg van 

goede kwaliteit in de breedste zin van het woord

Stichting ZorgInitiatief de Bosk 

www.debosk.nl

De Bosk 6, 9281 NR  Harkema

bestuur@debosk.nl
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1 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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

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

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het stichten en exploiteren 
van instellingen en organisaties op het gebied van de gezondheidszorg, al dan niet 
met eigen rechtspersoonlijkheid. Het behartigen van de belangen van de Stichting 
evenals van de instellingen waarover de Stichting het bestuur voert dan wel waaraan 
de Stichting diensten verleent. 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:  

Inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; 

revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren;  

schenkingen, legaten en erfstellingen; 

opbrengsten van belegde middelen; 

subsidies en andere bijdragen; 

van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; 

alle andere wettige verkrijgingen en baten. 

De inkomsten van de Stichting worden besteed aan het betalen van de kosten welke 
onderdeel uitmaken van het uitvoeren en doen uitvoeren van diensten die bijdragen 
aan de realisatie van de doelstellingen zoals geformuleerd onder de Doelstelling 

Open
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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.

Open

Bezoldiging van de beide bestuursleden vindt niet plaats vanuit de stichting 

Bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en vindt plaats vanuit de stichting 
en valt binnen de kaders van de WNT. 

Beloningsbeleid van de instelling zorgmedewerkers worden verloond vanuit de 
bedrijven welke onderdeel zijn van de gehele groep en niet vanuit deze stichting. 
Medewerkers van de Stichting worden als zodanig vanuit de Stichting verloond. De 
beloning vindt plaats conform de voor de stichting vigerende CAO (CAO GZ). 

www.debosk.nl/jaarverantwoording/
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

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

0

34.264

895.264

102.398

48.876

136.662

944.140

1.080.802

0

3.682

302.369

0

61.649

3.682

364.018

367.700

3 1 1 2 2 0 2 0

1.080.802 367.700

1.080.802 367.700

31-12-2020 31-12-202031-12-2019 (*) 31-12-2020

www.debosk.nl/jaarverantwoording/



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

682.730

682.730

0

474.069

4.416

22.481

181.764

237.756

237.756

0

148.284

203

16.296

72.973

682.730

0

237.756

0

2020 2019 (*)

682.730 237.756
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3 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.debosk.nl/jaarverantwoording/ Open


