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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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	16_ML: De Stichting heeft ten doel het, al of niet in samenwerking met anderen,bieden van huisvesting, verzorging, behandeling, verpleging, begeleiding en maatschappelijke dienstverlening - zowel intra-, semi- en extramuraal - in het bijzonder aan ouderen, chronisch zieken, mensen met een verstandelijkehandicap en/of lichamelijke handicap en mensen met een psychiatrischestoornis en/of psychosociale problematiek
	13_ML: 
	0: Stichting Cordaan
	5: www.cordaan.nl
	2: De Ruyterkade 7
	4_EM: info@cordaan.nl
	1_KVK: 34229005
	6_RSIN: 815106476
	3_TEL: 0204356300
	18_ML: Cordaan levert primair zorg in de Ouderenzorg/V&V (intra- & extramuraal), Thuiszorg, Geriatrische Revalatiezorg, Eerste Lijns verblijf, Eerste Lijnsbehandeling, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg (intra- & extramuraal), Geestelijke Gezondheidszorg (intra- & extramuraal) en Forenische Zorg.
	19_ML: Financiering vindt primair plaats vanuit de Wlz, ZVW, WMo, Jeugdwet, Ministeriele regelingen (Justitie) en subsidies
	20_ML: Primair worden de inkomsten besteed aan het leveren van zorg, waarbij de kosten voor personele lasten de omvangrijkste zijn. Daarnaast kosten voor materiële zaken, huisvesting/ICT/facilitaire kosten alsmede afschrijvingen en interest.
	21: 
	_MLT: https://www.cordaan.nl/over-cordaan
	knop: 

	22_ML: Het beloningsbeleid van het Statuaire bestuur volgt de daarvoor gelden regels voor de Branche en is onderhevig aan de WNT (zorg). 
	23_ML: Hiervoor wordt verwezen naar de jaarrekening 2021
	24: 
	_MLT: https://www.cordaan.nl/over-cordaan
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 3464
	2_GT: 196273
	6_GT: 37155
	7_GT: 0
	5_GT: 1176
	3_GT: 8494
	8_GT: 29242
	4_GT: 208231
	9_GT: 67573
	10_GT: 275804

	2: 
	1_GT: 4418
	2_GT: 207088
	6_GT: 38690
	7_GT: 0
	5_GT: 1448
	3_GT: 6313
	8_GT: 7154
	4_GT: 217819
	9_GT: 47292
	10_GT: 265111

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 4614
	1_GT: 77762
	3_GT: 116258
	4_GT: 77170
	5_GT: 275804

	4: 
	2_GT: 2820
	1_GT: 64854
	3_GT: 114832
	4_GT: 82605
	5_GT: 265111

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: https://www.cordaan.nl/over-cordaan

	3: 
	1: 
	1_A7: 435614
	2_A7: 12327
	3_A7: 13547
	4_A7: 461488
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 461488
	11_A7: 300060
	17_A7: 445455
	12_A7: 25402
	18_A7: -2853
	13_A7: 20988
	19_A7: 13180
	14_A7: 486
	15_A7: 
	16_A7: 98519

	2: 
	1_A7: 405797
	2_A7: 18660
	3_A7: 6606
	4_A7: 431063
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 431063
	11_A7: 286177
	17_A7: 424187
	12_A7: 20252
	18_A7: -3218
	13_A7: 21077
	19_A7: 3658
	14_A7: 222
	15_A7: 
	16_A7: 96459

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: https://www.cordaan.nl/over-cordaan
	knop: 




