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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Thuiszorg West-Brabant

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 0 7 0 8 2

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

Belder 2 - 4

Telefoonnummer

0 8 8 5 6 0 2 0 0 0

E-mailadres

info@twb.nl

Website (*)

www.twb.nl

RSIN (**)

0 0 9 7 3 0 6 9 2

Aantal medewerkers (*)

8 6 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Lid Raad van Bestuur: de heer J.C.P. Dijkers

Algemeen bestuurslid

Lid Raad van Bestuur: de heer C.J. Danen

Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur van de Stichting berust bij de Raad van Bestuur

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

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het (doen) verlenen van
maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg in het bijzonder door aanbieding
van een breed thuiszorgpakket, alsmede het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Om haar doel te
bereiken
kan de stichting samenwerking met andere instellingen en organisatie aangaan c.q.

IB 113 - 1Z*2FOL 

bevorderen.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

Zie het beleidsplan 2021-2023

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting ontvangt inkomsten uit de Wlz, Ziektekostenverzekering, Wmo en
gemeentelijke subsidies vanuit de wet Collectieve preventie

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).

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

De inkomsten worden besteed aan zorgverlening conform de statuten van de
organisatie. Dit betreft thuiszorg in de vorm van wijkverpleging, begeleiding en hulp
bij het huishouden en jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar.
Het beschikbare vermogen wordt aangehouden in de vorm van bancaire tegoeden.

twb.nl/anbi-reglementen/

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).

De beloning van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de "Beloningscode
Bestuurders in de Zorg"(BBZ) zals deze tussen NVTZ en NVZD geldt. De beloning van
het personeel geschiedt conform de CAO VVT. In het kader van de WNT (Wet
Normering Topinkomens) wordt vermeld dat TWB geen functionarissen in dienst heeft
waarvan het belastbaar inkomen uitstijgt boven de vastgestelde voor de instelling van
toepassing zijnde normbedragen.

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.

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

Zie het jaardocument 2020

twb.nl/anbi-reglementen/

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

Passiva

31-20-2019

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

4634416

€

4902564

Financiële vaste activa

€

27462

€

27074

€

4661878

€

4929638

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

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

31-12-2019

Eigen vermogen

€

2868736

€

1773573

Voorzieningen

€

0

€

74015

Langlopende schulden

€

486884

€

1176742

Kortlopende schulden

€

10603100

€

8644855

Totaal

€

13958720

€

11669184

€
€

5327542

6250598

€
3969299

€

+
€

9296842

€

13958720

426651

+
€

6739546

€

11669184

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

Zie het jaarverslag dat onderdeel is van het jaardocument 2020: twb.nl/anbi-reglementen/

+
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Staat van baten en lasten

Baten

31-12-2020

31-12-2019

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

61955183

€

53360381

Subsidies

€

477316

€

488301

Overige bedrijfsopbrengsten

€

948247

€

654750

Som der bedrijfsopbrengsten

€

63380746

€

56503432

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

63380746

€

56503432

Personeelskosten

€

56214719

€

50187681

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

436335

€

462697

Huisvestingslasten

€

430520

€

489649

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

5174973

Som der bedrijfslasten

€

0

Saldo financiële baten en lasten

€

-29035

Resultaat

€

1095163

Totaal baten

Lasten

+

+

€

4943

€

0

€

-31319

€

388750

+

+
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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.

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

Zie de jaarrekening 2020, onderdeel van het Jaardocument 2020

twb.nl/anbi-reglementen/

Open

