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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.
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	11: Drs. R.E.A. Goffin
	7_A4: 1810
	16_ML: De statutaire doelstelling van Zuyderland Zorgcentra B.V. is, onder naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, het dienen van een maatschappelijk belang door:a. het bieden van (geneeskundige) zorg- en dienstverlening aan ouderen en chronisch zieken met een lichamelijke, psychische of sociale beperking, het bieden van palliatieve en terminale zorg en voorts al hetgeen met de geneeskundige behandelingsovereenkomst(en) te dienaangaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de meest ruime zin;b. het in stand houden en uitbreiden van diverse zorgcentra voor ouderen en chronisch zieken met een lichamelijke, psychische of sociale beperking, het in stand houden en uitbreiden van zorgcentra welke palliatieve en terminale zorg verlenen en andere daarmee verband houdende voorzieningen; enc. het ontplooien van andere activiteiten die rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kunnen zijn voor somatische, psychogeriatrische, palliatieve en terminale zorg.
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	18_ML: Zuyderland Care bestaat uit Zuyderland Zorgcentra, Zuyderland Thuiszorg en Zuyderland Huishoudelijke Hulp. Het werkgebied omvat de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein, Beekdaelen en Echt-Susteren. Zuyderland Zorgcentra is werkzaam in de Zorgkantoorregio’s Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg. De Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Huishoudelijke Hulp bieden wij aan cliënten in heel Zuid-Limburg. Zuyderland Zorgcentra biedt intramuraal verblijf met en zonder behandeling en extramuraal persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en consult vanuit de Behandeldienst en Hospice zorg.
	19_ML: Zuyderland heeft een aantal relevante financieringsbronnen, te weten: Zvw, Wlz, Jeugdwet en WMO. Daarnaast worden additionele inkomsten verworven door subsidies, fondsenwerving en sponsoring. 
	20_ML: Het tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap bestemde vermogen wordt gevormd door:a. gelden welke worden betaald ter vergoeding van de kosten van onderzoek, verpleging en behandeling;b. inkomsten van eigendommen;c. subsidies, giften en donaties;d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;e. inkomsten uit vermogen en andere inkomsten;f. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.Zuyderland Zorgcentra B.V. houdt vermogen aan in de vorm van liquide middelen. Het vermogen wordt in de toekomst enkel ingezet voor de hierboven vermelde doelen.
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