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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

stichting tanteLouise Zorg
2 0 0 9 1 4 0 9

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

Boerenverdriet 18, 4613 AK, Bergen op Zoom
0 1 6 4 7 1 3 3 0 0

E-mailadres

info@tantelouise.nl

Website (*)

www.tantelouise.nl

RSIN (**)

8 0 7 3 8 6 5 8 3

Aantal medewerkers (*)

1 3 7 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris

IB 113 - 1Z*2FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

I.H.R. Roks

Algemeen bestuurslid

J.K. van Wijnen

Overige informatie
bestuur (*)

Er is sprake van een collegiaal bestuur

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

Stichting tanteLouise Zorg heeft als activiteiten het (doen) bevorderen, (doen) verlenen
en (doen) organiseren van gezondheidszorg en diensten op het gebied van
gezondheidszorg, wonen en welzijn

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

Het bieden van ouderenzorg; zowel intramuraal als extramuraal. De werkzaamheden
worden 24/7 uitgevoerd, 365 dagen per jaar. De doelstelling van tanteLouise is het
bieden van hoogwaardige ouderenzorg die past bij de zorgvraag en wensen van de
cliënt.
https://tantelouise.nl/organisatie/jaarverslagen-en-kwaliteitskader/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Voornamelijk vanuit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.

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).

De verkregen inkomsten worden besteed aan het (doen) bevorderen, (doen) verlenen
en (doen) organiseren van gezondheidszorg en diensten op het gebied van
gezondheidszorg, wonen en welzijn. Er wordt vermogen aangehouden in de vorm van
spaargeld en beleggingen om continuiteit te waarborgen.

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

https://tantelouise.nl/organisatie/jaarverslagen-en-kwaliteitskad
er/

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).

De CAO VVT is van toepassing. De WNT (Wet Normering Topinkomens) wordt hierbij
in acht genomen.

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.

Verpleeghuiszorg, Zorgcentrum zorg, Dagverzorging, Geriatrische revalidatiezorg,
Eerstelijns verblijf, Paramedische zorg, Hospice zorg, Vroegsignalering Kwetsbare
Ouderen, Gespecialiseerde Verpleegkundige zorg thuis, Casemanagement dementie.
Dit alles vanuit zowel de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Wet
maatschappelijke ondersteuning.

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

https://tantelouise.nl/organisatie/jaarverslagen-en-kwaliteitskad
er/

Open

04 van 06

2

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

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 25.351.018

€ 22.521.066

Materiële vaste activa

€ 35.123.079

€ 34.400.038

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€ 11.487.190

Langlopende schulden

€ 20.225.412

€ 20.364.681

Kortlopende schulden

€ 21.318.126

€ 24.121.397

Totaal

€ 71.685.653

€ 11.316.636

+

€ 46.610.269
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 18.232.502

€ 45.716.674

€

6.842.882

7.430.965

€
€ 16.861.684

+

+
€ 24.292.649

+

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

3.002.179

€

€ 25.075.384
Totaal

+

4.791.097

€ 71.685.653

+
€ 70.009.323

+

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=tantelouise

+
€ 70.009.323
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

123.736.487

€

118.441.791

Subsidies

€

1.193.646

€

1.516.660

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.413.305

€

1.396.957

Som der bedrijfsopbrengsten

€

126.343.438

€

121.355.408

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

126.343.438

€

121.355.408

Personeelskosten

€

84.547.333

€

79.685.240

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

4.216.123

€

5.945.596

Huisvestingslasten

€

11.270.333

€

10.876.040

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

22.817.174

Som der bedrijfslasten

€

122.850.963

Saldo financiële baten en lasten

€

-662.523

Resultaat

€

2.829.952

Totaal baten

Lasten

+

+

€

21.177.323

€

117.684.199

€

-690.190

€

2.981.019

+

+
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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.

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=tantelouise

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=tantelouise

Open

