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Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van 
Koophandel

iStichting St. Elisabeth

U1, 1o . 2.3.2 . 7"

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

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

iWouwseweg 21

io.

iinfo@stelisabeth.nl

Website (*)

RSIN (**)

Aantal medewerkers (*)

ihttps://elisabethroosendaal.nl

io.0.4.3' 1.2^6.0.0|

Zai Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling 

Voorzitter |M.E. Bouwman

Secretaris j

Penningmeester i

Algemeen bestuurslid !

Algemeen bestuurslid i

Overige informatie i De Raad van Toezicht heeft 5 leden, voorzitter Dhr. Drs. A.C.M. van Osch.
bestuur(*) :

Doelstelling 
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Watwil de instelling 
bereiken?

i De Stichting heeft als hoofddoel het zonder winstoogmerk bevorderen van het welzijn 
wan cliënten, het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat voor ouderen, het 
j verlenen van huisvesting, van gehele of gedeeltelijke materiele en immateriële 
. verzorging, hulpverlening, verpleging en begeleiding van cliënten, zulks in de ruimste 
izin van het woord.

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

mailto:iinfo@stelisabeth.nl
https://elisabethroosendaal.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?

Het verlenen van huisvesting, van gehele of gedeeltelijke materiele en immateriële 
verzorging, hulpverlening, verpleging en begeleiding van cliënten, zulks in de ruimste 
zin van het woord.

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Stichting St. Elisabeth kent de volgende zorgvormen en diensten:
Individueel wonen, wonen met thuiszorg en wonen in een groepswoning. 
Kort herstel na een operatie of een ziekenhuisopname 
Palliatieve zorg 
Dagbegeleiding
Psychogeriatrische zorg, somatische zorg, zorg voor mensen met Parkinson 
Deze activteiten worden gefinancieerd vanuit WLZ, ZVW en WMO.

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).

Zie bovenstaande en de jaarrekening van Stichting St. Elisabeth

Url van het beleidsplan 
Vulde link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2020/01/0nder
nemingsplan-2019-2023.pdf

Open

https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2020/01/0nder
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1 Algemeen (vervolg)

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

Beloning bestuurder conform WNT en beloning personeel conform CAO VVT.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende 
vraag deurlin naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaarduidelijkzijn 
beschreven.

Zie documenten op de website van Stichting St. Elisabeth

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

https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2021/06/inf
ographic-St.-Elisabeth-onze-resultaten-over-2020.pdf

Open

https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2021/06/inf
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Balansdatum

Activa 31-12-2020 31-12-2019 (*) Passiva 31-12-2020 31-12-2020

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa

j€ Oj

k 28.950.9201

;€ 0;

k 28.950.920;

Voorraden 

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

€ 0

€ 765.715

€ 0

€ 1.835.290 =
..............-.............. =+

I—► k 2.601.005!

k o!

!€ 1.350.243!

k o!

k 1.350.243! 

€ Oj

€ 557.564

€ 0

€ 2.804.6701
........... ........... : +

L-► k 3.362.234!

+ +
Totaal !€ 31.551.925; k 4.712.477!

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden

Totaal

k 3.539.258 

!€ 86.080 

k 24.657.963 

!€ 3.268.624

€ 3.038.378!

€ 79.006!

€ Oj

€ 1.595.093;

____________+

;€ 31.551.925!
___________ +

€ 4.712.477;

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

De Congregatie Franciscanessen van Mariadal, oprichters van St. Elisabeth, hebben besloten het pand, waarin St. Elisabeth is gehuisvest, te verkopen. 
Hiertoe is de Congrecatie in overleg gegaan met twee partijen (waaronder St. Elisabeth). 
n dit kader is per 1 juli 2020 het vastgoed door St. Elisabeth verworven.
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3 I Staatvan baten en lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

2020 2019 (*)

i€ 12.669.307: \€ 11.392.5021

| € 483.005I k 96.4821

: € 890.182! k 531.944!
:.................................................... : + =........................................................ ; +
k 14.042.4941 k 12.020.928i

Overige baten

Giften O donaties particulieren 

Nalatenschappen 

Loterijen 

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

k | k

k............................... i k

k ; k |

!€ ............................. i k !
:.................................... : + :.......................................: +
k oj ie oi

___________________ + ___________________ +

k 14.042.494i k 12.020.928i

Lasten

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

k 9.636.686 i k 8.395.0071

i € 693.927 i k 140.010|

k 1,295.905i !€ 1.668.3771

i € I k i

k i k i

! € 1.794.212! k 1.640.656!
1.................................... : + :....................................................; +
k 13.420.730j k 11.844.050j

! € -120.885! k !
:......................................1 + :....................................... +
j€ 500.879 i k 176.878jResultaat
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3 I Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
tasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

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

https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarre
kening-St-Elisabeth-2020-DEF.pdf

Open

https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarre

