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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen

Nummer Kamer van
Koophandel

0 9 1 0 3 2 5 8

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

Postbus 31071, 6503 CB Nijmegen

Telefoonnummer

0 2 4 3 2 2 8 2 6 4

E-mailadres

info@waalboog.nl

Website (*)

www.waalboog.nl

RSIN (**)

8 0 9 8 7 9 2 5 6

Aantal medewerkers (*)

6 8 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevrouw drs. H.B.A. Arts

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Wij bieden zorg, welzijn en wonen aan mensen die niet meer zonder professionele hulp
een zelfstandig leven kunnen leiden. in dialoog met cliënt en familie wordt gewerkt aan
het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van leven.De cliënt blijft zoveel als
mogelijk in regie. De beleving van de cliënt en samenredzaamheid vormen ons
uitgangspunt.

(**) 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 Waalboog hanteert de principes uit de Governancecode Zorg (2017) om goede
zorg te waarborgen, de maatschappelijke doelstelling te realiseren en het
maatschappelijk vertrouwen te borgen.
Hierbij gaat De Waalboog uit van de zorgvisie dat het er bij goede (ouderen)zorg om
gaat een passend vervolg te vinden op het leven dat mensen gewend waren te leiden
totdat zij te maken kregen met ouderdomsproblematiek.
Het verhaal van de bewoner is de leidraad voor een optimale ondersteuning bij het
vervolg van zijn persoonlijke verhaal.
De kernwaarden zijn uitgangspunt waar binnen De Waalboog naar gehandeld wordt
door de professionals. Deze kernwaarden zijn:
Professioneel
Respectvol
Oprecht

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten bestaan uit: Opbrengsten zorgverzekeringswet en wettelijk budget voor
aanvaardbare kosten Wlz-zorg.

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 Waalboog draagt bij aan een comfortabele, zorgzame en veilige leefomgeving voor
mensen met complexe, geriatrische zorgvragen. Bij ons voelen zij zich zo thuis als
maar kan. Daartoe organiseren we verpleeghuiszorg en behandeling samen met hun
netwerk, vrijwilligers en onze partners. Wij richten ons op behoud van kracht, eigen
regie en kwaliteit van leven, op basis van individuele behoeften en mogelijkheden.

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

Wij zijn specialist in zorg en behandeling voor mensen met gecombineerde
psychiatrische ouderdomsproblemen (gerontopsychiatrie), mensen met dementie en
(zeer) ernstig probleemgedrag, jonge mensen met dementie, mensen met een
langdurige somatische zorgvraag, mensen in de laatste fase van hun leven (palliatief
terminale zorg) en mensen die komen voor dagbehandeling.
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Bestemmingsreserves,
bestemmingsfondsen en Algemene en overige reserves.

https://www.waalboog.nl/resources/uploads/2019/11/WA053-Stra
tegisch-ontwikkelplan_Spreads_LR2.pdf

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).

www.actiz.nl/cao-vvt

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.

De essentie van een zinvolle daginvulling is dat een bewoner, in samenspel met diens
sociale netwerk, vrijwilligers en professionals, ondersteund wordt om de dag zo in te
vullen als hij dat wenst. In 2020 zijn activiteiten gedecentraliseerd: waar nu een groot
deel van de activiteiten centraal aangeboden werd, vindt de invulling van de dag vooral
plaats op afdelingsniveau.
Het uitvoering geven aan samenredzaamheid is in 2020 ernstig belemmerd door
sluiting van of de beperkte toegang tot de locaties wegens de coronamaatregelen. De
zorgverleners hebben in 2020 wel hun uiterste best gedaan om contact te
onderhouden met de eerste contactpersonen en vrijwilligers en hen, zodra het weer
kon, te betrekken bij het ondersteunen van de bewoners.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 38.791.848

Financiële vaste activa

€

€

0

113.474

0

€ 35.028.673
€

+

€ 38.905.322

2.529.915

€ 37.558.588

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

6.264.062

€

2.948.977

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 22.703.208

€

6.288.365

+
€ 28.967.270

Totaal

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

Eigen vermogen

€ 30.540.301

€ 26.170.687

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 26.850.000

€ 11.840.000

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 67.872.592

780.524

9.701.767

739.845

8.045.398

+
€

9.237.342

+
€ 67.872.592

+

31-12-2020

+
€ 46.795.930

+

+
€ 46.795.930

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen
op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de instelling zullen
toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan
voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze
kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

59.821.629

€

50.502.847

Subsidies

€

1.830.657

€

972.789

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.132.291

€

6.973.237

Som der bedrijfsopbrengsten

€

62.784.577

€

58.448.873

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

62.784.577

€

58.448.873

Personeelskosten

€

42.668.072

€

38.399.928

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.550.250

€

3.396.849

Huisvestingslasten

€

0

€

0

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

11.562.656

€

10.706.291

Som der bedrijfslasten

€

57.780.978

€

52.503.068

Saldo financiële baten en lasten

€

-633.985

€

674.679

Resultaat

€

4.369.614

€

6.620.484

Totaal baten

+

Lasten

+

+

+

+
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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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van
het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren
die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt
foutherstel toegepast.

Open

