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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 2 6 8 4 8

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

Westblaak 96

Telefoonnummer

0 1 0 2 4 3 8 1 0 0

E-mailadres

info@cvd.nl

Website (*)

https://www.cvd.nl/

RSIN (**)

0 0 2 7 7 1 3 9 1

Aantal medewerkers (*)

4 2 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. I.S. Basten - Poppe

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

De stichting ken één bestuurder en een Raad van Toezicht die bestaat uit 5 personen.
Voor de samenstelling daarvan verwijzen wij naar ons jaarverslag.

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

De stichting heeft ten doel:
a. het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten gericht op het ondersteunen en helpen
van mensen om zich in de samenleving te handhaven, te ontplooien,
verantwoordlijkheid voor zichzelf en anderen te dragen en om actief deel te nemen aan
het maatschappelijk leven;
b. het opzetten, ontwikkelen, stimuleren, begeleiden, ondersteunen en coördineren van
projecten en andere activiteiten die werkgelegenheid en arbeid bevorderen;
c. het opzetten of deelnemen in bedrijven alsmede het ondersteunen van bedrijven,
instellingen en (groepen van) personen op het terrein van werkgelegenheid;
d. al hetgeen dat in de ruimste zin met het vorenstaande samenhangt of daartoe
bevorderlijk is.

(*) 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?

https://www.cvd.nl/anbi/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz),
de Zorgverzekeringswet (Zvw), subsidies van gemeenten, eigen bijdragen van
bewoners en vanuit fondsenwerving.

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).

Het verkregen geld wordt besteed aan de (zorg)opdrachten die worden uitgevoerd
vanuit zorgindicaties en/of subsidies en aan de doelstellingen van de stichting.

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

Het CVD houdt vermogen/liquiditeiten aan op bankrekeningen.

Https://www.cvd.nl/anbi/

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).

Het CVD kent een eenhoofdig bestuur en directie. Voor het salaris en de
arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder en alle overige medewerkers van het
CVD is de cao Sociaal Werk van toepassing. De leden van de Raad van Toezicht
ontvangen jaarlijks een vaste onkostenvergoeding (incl. vacatiegeld). De
onkostenvergoeding bedraagt 4% van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder;
voor de voorzitter is deze vastgesteld op 6%.

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.

https://www.cvd.nl/organisatie/publicaties/

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

https://www.cvd.nl/organisatie/publicaties/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

327.203

€

0

Materiële vaste activa

€

725.178

€

802.197

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

1.052.381

€

802.197

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.513.346

€

3.847.259

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 15.393.659

€ 12.004.862

+
€ 18.907.005

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 10.599.318

€

8.601.268

Voorzieningen

€

2.245.963

€

2.024.504

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

7.114.105

€

6.028.546

Totaal

€ 19.959.386

+
€ 15.852.121

+
Totaal

+

31-12-2021

€ 19.959.386

https://www.cvd.nl/organisatie/publicaties/

+
€ 16.654.318

+

+
€ 16.654.318
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

25.320.462

€

21.900.202

Subsidies

€

12.492.166

€

12.955.865

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.704.900

€

3.255.684

Som der bedrijfsopbrengsten

€

40.517.528

€

38.111.751

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

40.517.528

€

38.111.751

Personeelskosten

€

30.155.117

€

30.231.642

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

302.488

€

283.069

Huisvestingslasten

€

1.629.910

€

1.524.071

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

6.384.292

€

6.261.235

Som der bedrijfslasten

€

38.471.807

€

38.300.017

Saldo financiële baten en lasten

€

-47.670

€

-24.569

Resultaat

€

1.998.051

€

-212.835

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.

https://www.cvd.nl/organisatie/publicaties/

https://www.cvd.nl/organisatie/publicaties/

Open

