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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting DSV
2 8 0 8 1 0 7 4

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

Prins Hendrikkade 157
0 7 1 2 0 4 9 0 0 0

E-mailadres

info@dsv-verzorgdleven.nl

Website (*)

www.dsv-verzorgdleven.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 7 6 1 5 2 4 9

398,4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. J.C. de Vries

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

De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen
de huisvesting, verzorging en/of voorzover mogelijk de verpleging van ouderen in de
gemeente Katwijk, Lisse en omstreken.

(**) 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?

DSV levert (huishoudelijke) zorg (intra- en extramuraal), verpleging,
behandeling, welzijnsactiviteiten, dagbesteding en huisvesting
De werkzaamheden worden 24/7 uitgevoerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

DSV wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en Wet

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).

Zie link naar jaaroverzicht 2020 hieronder.

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

https://www.dsv-verzorgdleven.nl/wp-content/uploads/2021/06/
Jaaroverzicht-DSV-verzorgd-leven-2020.pdf

Maatschappelijke Ondersteuning

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 medewerkers is conform de CAO voor de Verpleeg- en
Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De beloning van de bestuurder en de raad van
toezicht vallen binnen de kaders van de WNT en de beloningscode van de NVZD
(vereniging van bestuurders in de zorg).

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.

Zie link naar het kwaliteitsjaarverslag 2020 hieronder.

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

https://www.dsv-verzorgdleven.nl/21-05-31-kwaliteitsjaarverslag
-2020-dsv-verzorgd-leven_definitief/

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

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 45.047.317

Financiële vaste activa

€ 11.199.540

0

€ 56.246.857

Eigen vermogen

€

6.541.840

€

1.118.167

€ 59.312.834

Voorzieningen

€

431.836

€

403.913

Langlopende schulden

€ 47.736.145

€ 51.229.072

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 62.339.117

0

€

6.469

€

5.793

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.807.412

€

1.426.728

Effecten

€

Liquide middelen

€

4.278.379

€

+

394.485

8.388.688

+
€

6.092.260

1.827.006

+

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

7.629.296

€

€
Totaal

+

€ 59.312.834

Voorraden

31-12-2020

€

€

+

31-12-2020

€ 62.339.117

+
€ 61.139.840

+

+
€ 61.139.840
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

29.340.700

€

26.830.267

Subsidies

€

1.537.481

€

388.007

Overige bedrijfsopbrengsten

€

6.859.033

€

1.650.705

Som der bedrijfsopbrengsten

€

37.737.214

€

28.868.979

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

37.737.214

€

28.868.979

Personeelskosten

€

22.266.940

€

22.174.465

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

2.761.760

€

2.573.270

Huisvestingslasten

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

Overige bedrijfskosten

€

5.594.215

Som der bedrijfslasten

€

31.029.985

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.283.556

Resultaat

€

5.423.673

Totaal baten

Lasten

€
€

407.070

0

€

+

+

€

5.974.970

€

30.722.705

€

-1.276.037

€

-3.129.763

+

+
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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.dsv-verzorgdleven.nl/wp-content/uploads/2021/06/
Jaarrekening-per-31-december-2020-DSV-definitief.pdf

Open

