Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Fokus Exploitatie
4 1 0 0 9 3 0 0

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

Van Iddekingeweg 33 Groningen
0 5 0 5 2 1 7 2 0 0

E-mailadres

groningen@fokuswonen.nl

Website (*)

www.fokuswonen.nl

RSIN (**)

0 0 5 1 0 7 7 5 1

Aantal medewerkers (*)

1 5 7 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M. van Es (voorzitter RvB)

Secretaris

H.Brons

Penningmeester

C.C.Blomberg

Algemeen bestuurslid

E.Dekker

Algemeen bestuurslid

drs. H.M.E.Cliteur

Overige informatie
bestuur (*)

Voorzitter RvT M.Leers

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan een zelfstandig, eigen leven, op basis van
eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en keuzevrijheid, van mensen met een
lichamelijke beperking door het doen realiseren van arrangementen van wonen met
dag en nacht dienstverlening, waarbij de stichting de dienstverlening /zorg binnen
deze arrangementen exploiteert.

(**) 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?

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: - het verlenen van
assistentie bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, hierna verder aan te duiden
met: "ADL" (de verzorging, verpleging en hand en spandiensten van en aan mensen
met een lichamelijke beperking) in ADL-clusterprojecten, zoals beschreven in de
subsidieregeling ADL- assistentie Wet langdurige zorg (Wlz), zoals deze luidt per een
januari twee duizend vijftien of na wijziging zal luiden, of in een in materiële zin
vervangende regeling; - het stimuleren tot en adviseren bij de totstandkoming van
ADL-clusters. - het verlenen van overige ADL-assistentie en diensten die aan het doel
dienstig zijn; - het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of
zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de
doelstelling van de stichting. _

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

VWS subsidieregeling ADL-assstentie (ADlClusterregeling WLZ)

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 stichting beoogd niet het maken van winst. Eventuele baten worden aangewend
voor de (algemene) bedrijfsvoering.

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

www.fokuswonen.nl

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).

Voor de RvT en Raad van bestuur is de WNT 2 en de vigerende Zorg
Governancecode van toepassing.
Het personeel valt onder de eigen CAO van Fokus

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.

Zie jaarverslag 2020: www.fokuswonen.nl

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

www.fokuswonen.nl

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 24.876.992

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

6.119.821

5.837.970

€

+

€

6.119.821

+
5.837.970

€

5.118.336

Eigen vermogen

€ 13.156.370

€ 13.214.186

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€ 19.024.093

€ 16.069.234

Totaal

€ 36.115.149

3.934.686

3.148.973

2.153.057

€
€ 24.441.366

+

+
€ 26.594.423

+

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

€

€ 29.995.328
Totaal

31-12-2020

€ 36.115.149

www.fokuswonen.nl

+
€ 32.432.393

+

+
€ 32.432.393
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

6.668.403

Som der bedrijfsopbrengsten

€

107.201.734

€

100.533.331

95.993.300

€

+

€

555.771

€

96.549.071

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

107.201.734

€

96.549.071

Personeelskosten

€

97.696.251

€

87.221.358

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.049.855

€

991.342

Huisvestingslasten

€

575.694

€

542.760

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

7.839.821

Som der bedrijfslasten

€

107.161.621

Saldo financiële baten en lasten

€

-97.929

Resultaat

€

-57.816

Totaal baten

Lasten

+

+

€

6.266.211

€

95.021.671

€

-27.080

€

1.500.320

+

+
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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.

zie jaarrekening www.fokuswonen.nl

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

www.fokuswonen.nl

Open

