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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne
4 1 0 6 8 3 7 4

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

Werthaboulevard 3, 6001 HZ, Weert
0 8 8 9 8 7 8 7 9 2

E-mailadres

info@landvanhorne.nl

Website (*)

www.landvanhorne.nl

RSIN (**)

8 0 4 2 3 0 2 2 5

Aantal medewerkers (*)

1 6 2 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.J.W. van de Mortel

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 als maatschappelijke onderneming door middel van een
doelmatige en transparante bedrijfsvoering leveren van goede, cliëntgerichte, veilige en
betaalbare zorg, aan ouderen, langdurig zieken, gehandicapten, en aan anderen die
daaraan behoefte hebben en/of op grand van wet- of regelgeving daarop aanspraak
maken, woonruimte, verblijf, verzorging, verpleging, medische behandeling en
begeleiding, revalidatie, (re)activering, hulp- en dienstverlening, dan wel een
combinatie van deze (functionele) verstrekkingen, te bieden, zowel op intramurale, als
ook op semimurale of extramurale wijze, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

(**) 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?

We geven zorg en ondersteuning aan mensen om zichzelf te zijn en te
blijven wanneer dit door ziekte of beperkingen moeilijker wordt. Als we het over zorg
hebben, dan hebben we het over verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.
Hebben we het over ondersteuning, dan hebben we het over activiteiten op het gebied
van welzijn en bevordering van zelfredzaamheid. De werkzaamheden worden
uitgevoerd wanneer mensen door ziekte of beperkingen zorg en ondersteuning nodig
hebben. Hiermee dragen we bij aan goede, cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
b. subsidies en donaties;
c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. alle andere wettige verkrijgingen en baten.

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 inkomsten worden besteedt aan de directe zorg en ondersteuning van onze
cliënten. Daarnaast worden inkomsten ook aangewend voor de randvoorwaardelijke
zaken waaronder personeel, materiaal, middelen en huisvesting. Land van Horne heeft
een noodzakelijk eigen vermogen waarmee we aan de bancaire eisen voldoen. Dit
eigen vermogen wordt op diverse manieren aangehouden, voornamelijk in vastgoed
voor de huisvesting van onze cliënten.

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

https://www.landvanhorne.nl/documents/Over%20ons%20documenten/MeerjarenB
eleidskader%20Land%20van%20Horne%202020%20-%202024.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).

Land van Horne hanteert de CAO VVT voor het personeel, waaronder ook de leden
van het beleidsbepalend orgaan. De bestuurder ontvangt een beloning conform de
WNT zoals landelijk vastgesteld.

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.

Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten van Land van Horne treft u aan in het
jaarverslag 2020.

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

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

€ 81.214.956

Financiële vaste activa

€

€

0

0

0

€ 80.160.571
€

+

€ 81.214.956

2.086

€ 80.162.657

Voorraden

€

301.043

€

140.884

Vorderingen &
overlopende activa

€

8.185.633

€

7.964.325

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

2.421.121

€

91.280

+
€ 10.907.797

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

€ 43.606.332

€ 38.719.173

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 18.515.031

€ 23.789.818

Kortlopende schulden

€ 27.542.575

€ 23.500.075

Totaal

€ 92.122.753

2.458.815

2.350.080

+
€

8.196.489

+
€ 92.122.753

+

31-12-2020

+
€ 88.359.146

Link jaarrekening 2020:
https://www.landvanhorne.nl/documents/jaarrekening%202020.pdf

+

+
€ 88.359.146
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

110.768.641

€

101.745.720

Subsidies

€

6.303.167

€

1.448.483

Overige bedrijfsopbrengsten

€

4.262.908

€

5.092.906

Som der bedrijfsopbrengsten

€

121.334.716

€

108.287.109

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

121.334.716

€

108.287.109

Personeelskosten

€

87.386.271

€

77.539.170

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

5.915.629

€

5.410.883

Huisvestingslasten

€

0

€

0

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

22.441.741

€

22.418.180

Som der bedrijfslasten

€

115.743.641

€

105.368.233

Saldo financiële baten en lasten

€

-703.916

€

-684.521

Resultaat

€

4.887.159

€

2.234.355

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.

Link jaarrekening 2020:

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

https://www.landvanhorne.nl/documents/jaarrekening%202020
.pdf

https://www.landvanhorne.nl/documents/jaarrekening%202020.pdf

Open

