Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
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
Website (*)

info@brentano.nl

RSIN (**)

8 1 0 1 8 9 2 1 5

Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

3 4 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3 1 5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.C. Schuitemaker

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

leden RvT zie uittreksel KvK

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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).

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 290 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
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Algemeen (vervolg)
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.

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

Open

beloning bestuurder 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.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

3.224.078

3.324.087

€

+

€

3.224.078

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€ 11.150.311

€ 10.515.482

Liquide middelen

€

€

+
3.324.087

€

4.963.056

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

4.292.355

+

€ 23.629.800

31-12-2020 (*)

€
€

112.530

120.780

€
9.786.174

€

+

9.151.754

+

€

9.898.704

€

9.272.534

Bestemmingsfondsen

€

6.858.473

€

6.350.708

Voorzieningen

€

1.065.268

€

612.793

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 23.629.800

4.806.647

3.130.603

+
€ 18.452.732

+

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

31-12-2021

€

€ 20.405.722

Totaal

Passiva

€

+
€ 21.776.819

€

5.807.355

5.540.784

+

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

+
€ 21.776.819
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

37.582.571

€

37.124.580

Subsidies van overheden

€

1.018.115

€

1.564.215

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

861.549

€

552.533

Overige baten

€

1.659.071

€

1.695.846

€

+

€
€

1.018.115

+

+
1.564.215

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

41.121.306

40.937.174

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

30.650.798

€

29.494.430

Huisvestingskosten

€

3.850.716

€

3.914.191

Afschrijvingen

€

475.420

€

449.405

Financiële lasten

€

-37.560

€

-31.500

Overige lasten

€

5.048.296

€

5.202.180

Som van de lasten

€

39.987.670

€

39.028.706

Saldo van baten en lasten

€

1.133.636

€

1.908.468

+

+
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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.

aarrekening 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

