Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Brentano Amstelveen

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 9 8 9 2

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

Populierenlaan 21

Telefoonnummer

0 2 0 2 3 7 8 0 0 0

E-mailadres

info@brentano.nl

Website (*)

www.brentano.nl

RSIN (**)

8 1 0 1 8 9 2 1 5

Aantal medewerkers (*)

3 3 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E. A. Zuidema

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

leden RvT zie uittreksel KvK

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

Ouderenzorg (woonzorgcentrum). Onder de naam Thuiszorg Brentano Amstelveen
het leveren van verpleging, verzoring, begeleiding en hulp bij huishouden (thuiszorg).

(*) 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?

Brentano biedt Wlz zware zorg, wijkverpleging en begeleiding het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Hulp bij het Huishouden. Dit doen we bij
mensen thuis en bij cliënten die ‘beschut’ wonen in onze verpleeghuizen en
woonzorgcentra. Wij hechten aan de menselijke maat en werken daarom met
voldoende zorgverleners in kleinschalige teams.
We zijn gericht op de wensen van onze cliënten, op aandacht, tijd en praktische
mogelijkheden. Brentano is ruim 40 jaar actief in de gemeente Amstelveen.
In onze verpleeghuizen en woonzorgcentra wonen 289 cliënten, met en zonder de
functie behandeling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

verschillende financieringsstromen voor de ouderenzorg zoals:
- WLZ contract met Zorgkantoor Amstelland & Meerlanden voor ZZP indicaties
- WMO contract met gemeente Amstelveen voor dagverzoring en hulp bij huishouden
- contracten met zorgverzekeraars voor Wijkverpleging en ELV
- verschillende doelsubsidies

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).

Alle inkomsten komen ten gunste van bewoners en clienten intramuraal en
extramuraal.
Het vermogen van de stichting wordt voor een deel aangehouden in een beleggingsportefeuille die beheerd wordt door Insinger Gillisen

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).

beloning raad van bestuur en raad van toezicht conform wet WNT klasse III
overig personeel conform 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.

n.v.t.

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

n.v.t.

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

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

3.324.087

3.367.346

€

+

€

3.324.087

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.806.647

€

1.193.644

Effecten

€ 10.515.482

€

0

Liquide middelen

€

+
3.367.346

3.130.603

€ 14.400.610

+

Eigen vermogen

€ 15.623.242

€ 13.714.775

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 21.776.819

612.793

550.108

€
€

5.540.784

4.696.717

+
€ 15.594.254

+

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

€

€ 18.452.732
Totaal

31-12-2020

€ 21.776.819

+
€ 18.961.600

+

jaarrekening verder op te vragen via de link van de rijksoverheid (CIBG ministerie VWS):
https://digimv8.desan.nl/archive/search

+
€ 18.961.600
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

37.124.580

€

29.098.517

Subsidies

€

1.564.215

€

429.438

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.695.846

€

2.061.221

Som der bedrijfsopbrengsten

€

40.384.641

€

31.589.176

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

40.384.641

€

31.589.176

Personeelskosten

€

29.494.430

€

22.662.628

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

449.405

€

684.515

Huisvestingslasten

€

3.194.191

€

3.858.859

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

5.922.181

Som der bedrijfslasten

€

39.060.207

Saldo financiële baten en lasten

€

584.033

Resultaat

€

1.908.467

Totaal baten

Lasten

+

+

€

4.281.975

€

31.487.977

€

43.542

€

144.741

+

+
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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.

Jaarrekening verder op te vragen via de link van de rijksoverheid (CIBG ministerie
VWS):
https://digimv8.desan.nl/archive/search

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

Open

