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Contactgegevens

adres Kapelkesweg 1

5768 AW Meijel

telefoon (077) 4667878

email info@sintjozef.nl

internetsite www.sintjozef.nl

Statutair bestuur van instelling

Raad van Toezicht & Raad 

van Bestuur
https://www.sintjozef.nl/onze-organisatie/

Algemeen

Statutaire doelstelling

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan Sint Jozef heeft een meerjaren strategische koers opgesteld. 

De volledig koers is te vinden onder: https://www.sintjozef.nl/strategische-koers/

Beloning

Uitgevoerde activiteiten

https://www.sintjozef.nl/jaarverantwoording/

Conform de doelstelling biedt de stichting wonen en zorg aan aan kwetsbaren in onze samenleving, met name ouderen. Aan 

deze doelstelling wordt dagelijks, continu gewerkt en uitgevoerd. Om te blijven voldoen aan de wensen van onze clienten, 

kwaliteitseisen en overige eisen en regelgeving wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. In het kwaliteitsverslag wordt de 

uitwerking van dit plan vastgelegd en onder andere gecommuniceerd via onze site:

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het (doen) verlenen van goede zorg -waaronder begrepen 

verpleging, begeleiding, behandeling, huisvesting en/of aanverwante dienstverlening- aan een ieder, die hiervoor in aanmerking 

komt, in het bijzonder senioren, zulks met het oogmerk voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het beleven van een 

zinvolle levensperiode en voorts al hetgeen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste 

zin van het woord.

Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- 

en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn 

richtinggevend voor de te bieden zorg.

Hierin wordt onder andere vermeld hoe Sint Jozef de komende jaren toewerkt naar het blijven realiseren van de doelstelling. 

Verder worden de financieringsstromen vermeld alsook de besteding van de hieruit voortkomende middelen.

Sint Jozef wonen en zorg is werkzaam in de VVT-sector en hanteert de CAO-VVT en is aangesloten bij de branche-organisatie 

ACTIZ.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vallen onder de Wet normering topinkomens. Verantwoording over bezoldiging 

van deze functionarissen vindt plaats via de jaarlijkse financiele jaarverantwoording (jaarrekening).
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Financiël verantwoording

Balans  (x €1000)

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Immateriële vaste activa -           -           Eigen vermogen 5.599              5.363           

Materiële vaste activa 8.254       8.153       

Financiële vaste activa -           -           Voorzieningen 614                 111              

Totaal vaste activa 8.254           8.153           

Langlopende schulden 4.542              -               

Voorraden -           -           

Vorderingen & overlopende 

activa 1.337       805          

Kortlopende schulden 1.568              4.897           

Effecten -           -           

Liquide middelen 2.732       1.413       

Totaal vlottende activa 4.069           2.218           

Totaal Activa 12.323         10.371         Totaal Passiva 12.323            10.371         

Resultatenrekening  (x €1000)

2021 2020

Opbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 8.523                                      8.523   

Subsidies 110                                         110      

Overige bedrijfsopbrengsten 425                                         425      

Overige baten zoals giften, donaties, nalatenschappen en andere -                                          -       

Totale opbengsten 9.058                                      9.058   

Uitgaven

Personeelskosten 6.538                                      6.538   

Afschrijvingen materiële vaste activa 402                                         402      

Overige bedrijfskosten 1.571                                      1.571   

Totale uitgaven 8.511                                      8.511   

Financiele baten en lasten -4                                            -4         

Resultaat 543                                         543      

Volledige jaarrekening: https://www.sintjozef.nl/jaarverantwoording/

ACTIVA

https://www.sintjozef.nl/jaarverantwoording/

