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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.
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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.
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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.
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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.
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: J. Verloop
	10: J.C. de Waal
	9: M.H. van Doorn
	12: 
	11: 
	7_A4: 
	16_ML: Bemiddelen in kraamzorg ten behoeve van gezinnen die behoren tot de gereformeerde gezindte.
	13_ML: 
	0: Stichting tot Hulpverlening in Gezinnen
	5: www.shgzorg.nl
	2: Burg. Lodderstraat 41, Opheusden
	4_EM: secretariaat@shgzorg.nl
	1_KVK: 411726390000
	6_RSIN: 804731494
	3_TEL: 0640953761
	18_ML: 
	19_ML: 
	20_ML: 
	21: 
	_MLT: https://www.shgzorg.nl/docs/SHG-Beleidsplan_2019-2023.pdf

	knop: 

	22_ML: 
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: https://www.shgzorg.nl/docs/Jaarverslag%202020.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 5256
	6_GT: 20154
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 60000
	8_GT: 46736
	4_GT: 65256
	9_GT: 66890
	10_GT: 132146

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 7762
	6_GT: 23494
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 60000
	8_GT: 23976
	4_GT: 67762
	9_GT: 47470
	10_GT: 115232

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 
	1_GT: 98414
	3_GT: 
	4_GT: 33732
	5_GT: 132146

	4: 
	2_GT: 
	1_GT: 86451
	3_GT: 
	4_GT: 28781
	5_GT: 115232

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 126617
	2_A7: 4355
	3_A7: 
	4_A7: 130972
	5_A7: 7462
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 23791
	9_A7: 31253
	10_A7: 162225
	11_A7: 98072
	17_A7: 149842
	12_A7: 3253
	18_A7: -420
	13_A7: 
	19_A7: 11963
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 48517

	2: 
	1_A7: 128167
	2_A7: 5976
	3_A7: 
	4_A7: 134143
	5_A7: 8737
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 24211
	9_A7: 32948
	10_A7: 167091
	11_A7: 114836
	17_A7: 174121
	12_A7: 4144
	18_A7: -395
	13_A7: 
	19_A7: -7425
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 55141

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




