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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: De heer J.J. de Jong
	10: vacature
	9: Mevrouw H.C.M. Verhoek- van Rijn
	12: 
	11: Mevrouw G. van Laar
	7_A4: 0
	16_ML: Het opzetten, realiseren en in stand houden van één of meerdere kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of meervoudige beperking.
	13_ML: 
	0: Stichting Groenhof
	5: www.groenhof.org
	2: Groenling 11-A
	4_EM: info@groenhof.org
	1_KVK: 80519253
	6_RSIN: 861699841
	3_TEL: 
	18_ML: Na de opstart van het ouderinitiatief ultimo 2020 heeft stichting Groenhof zich in het verslagjaar 2021 bezig gehouden met de verdere organisatorische en personele opbouw.Stichting Groenhof exploiteert i.v.m. een ouderinitiatief een woonvoorziening voor 12 bewoners. De 12 bewoners huren zelfstandig een woning van de woningbouwvereniging. Stichting Groenhof geeft de bewoners begeleiding in het zelfstandig wonen. Tevens beschikt  Groenhof over een centrale ruimte waarin de bewoners samenkomen (huiskameridee). Stichting Groenhof is een samenwerking aangegaan met zorginstelling 's Heeren Loo. De begeleiders voor Groenhof zijn in dienst bij deze zorginstelling. Stichting Groenhof is wel intensief betrokken bij het door 's Heeren Loo te benoemen personeel.De begeleiders bieden bewoners diverse vormen van begeleiding; persoonlijke begeleiding, huishoudelijke hulp, groepsbegeleiding in gemeenschappelijke ruimte. Stichting Groenhof organiseert hiermee voor bewoners 24-uurszorg in nabije omgeving.
	19_ML: De bewoners betalen een bijdrage voor huur gemeenschappelijke ruimte en diverse servicekosten. Verder beschikken de bewoners over een WMO/WLZ indicatie; vanuit deze indicaties dragen de bewoners bij in de door Stichting Groenhof ingekochte zorgverlening.
In verband met de opstart heeft Stichting Groenhof in het achterliggende jaar giften ontvangen van diverse instellingen.
	20_ML: Voor de ontvangen WMO/WLZ-gelden wordt zorg ingekocht bij zorgverlener 's Heeren Loo. De bijdrage van bewoners wordt besteed aan huur gemeenschappelijke ruimte en andere bijkomende kosten voor de organisatie.In het verslagjaar was er sprake van een postitief exploitatiesaldo en dit saldo is aan het vermogen toegevoegd. Ook voor 2022 wordt een positieve exploitatie verwacht; i.v.m. ontwikkelingen in de zorgkosten is de verwachting dat 2023 uitkomt op de nullijn. Gelet op de recente start is het noodzakelijk dat de door middel van het exploitatieoverschot enige buffer kan worden opgebouwd om tegenvallers of het risico van leegstand te bekostigen.
	21: 
	_MLT: https://www.groenhof.org/assets/files/beleidsplan-2020-2021-groenhof.pdf
	knop: 

	22_ML: Het bestuur - tevens beleidsbepalend orgaan- bestaat uit een drietal vrijwilligers; zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Stichting Groenhof heeft zelf geen personeel in dienst maar besteed de zorgverlening uit aan 's Heeren Loo.
	23_ML: Stichting Groenhof is opgericht op 7 oktober 2020. De eerste bewoners zijn in 2020 al in het ouderinitiatief komen wonen. Begin 2021 waren alle woningen bezet. Zeker de eerste helft van 2021 is - samen met zorgverlener 's Heeren Loo- gewerkt aan het vormen van een team. Verder vroegen allerhande praktische zaken die bij de opstart om de hoek komen kijken de aandacht. Verder bestonden de activiteiten - met inachtneming van coronamaatregelen-  contact houden met bewoners en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers, opstellen van allerhande formaliteiten rondom de WMO/WLZ (denk aan zorgovereenkomsten en -beschrijvingen). Tenslotte is aandacht gegeven aan de inrichting van gemeenschappelijke ruimte wat geheel door diverse fondsen is bekostigd. Op 17 september 2021 heeft de officiele opening van Stichting Groenhof plaatsgevonden. Binnen de grenzen van de corona-maatregelen was er vervolgens op 18 september 2021 een open huis.
	24: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 33283
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 9280
	4_GT: 0
	9_GT: 42563
	10_GT: 42563

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 37291
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 418
	4_GT: 0
	9_GT: 37709
	10_GT: 37709

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 
	1_GT: 25798
	3_GT: 10001
	4_GT: 6764
	5_GT: 42563

	4: 
	2_GT: 
	1_GT: -11354
	3_GT: 46066
	4_GT: 2997
	5_GT: 37709

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Bezittingen en schulden worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. 

De overige vorderingen betreffen de te ontvangen WMO/WLZ gelden alsmede vooruitbetaalde kosten m.b.t. inrichting van gemeenschappelijke ruimte. Met het oog op de te betalen bedragen tijdens de opstartfase alsmede het opstarten van de WMO/WLZ-gelden is een schuldovereenkomst aangegaan met de gelieerde Stichting Oranjehof.

	3: 
	1: 
	1_A7: 349973
	2_A7: 
	3_A7: 18204
	4_A7: 368177
	5_A7: 2364
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 2364
	10_A7: 370541
	11_A7: 309478
	17_A7: 333389
	12_A7: 
	18_A7: 
	13_A7: 9046
	19_A7: 37152
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 14865

	2: 
	1_A7: 27383
	2_A7: 
	3_A7: 1252
	4_A7: 28635
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 28635
	11_A7: 30808
	17_A7: 39989
	12_A7: 
	18_A7: 
	13_A7: 1676
	19_A7: -11354
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 7505

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Baten betreffen ontvangsten uit levering van diensten. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.


	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




