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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting de Hezenberg
4 1 0 3 8 7 2 4

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

Hezenberg 6
0 3 8 2 0 2 2 9 6 4

E-mailadres

gzandvliet@hezenberg.nl

Website (*)

www.hezenberg.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 4 4 5 2 7
2 4

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.J. Kok bestuurder

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Bestuurder met Raad van Toezicht

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

Het vertrekpunt van de stichting is, in afhankelijkheid van God, onze Vader door ---Jezus Christus, te steunen alle werk als voortgekomen en verder voortvloeiende uit
genoemde beweging en haar voortzetting door aanbieden van activiteiten en -------faciliteiten die gericht zijn op (geestelijk) herstel, bezinning en inspiratie. --------------1. De stichting stelt zich ten doel passende psychische zorg aan te bieden aan ---cliënten, door het creëren van een stabiele therapeutische leefomgeving, -------waardoor hij of zij daarna zo goed mogelijk zelfstandig kan functioneren in de -maatschappij en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe -----------bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. ---2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg en behandeling van goede kwaliteit, die
voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en --------------veiligheidseisen. De behoeftes en ervaringen in het belang van cliënt staan ----centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg en behandeling. ---

(*) 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?

Hezenberg biedt ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg
(multidisciplinair), pastorale hulpverlening en een verblijf voor retraitegasten (andere
activiteiten). De organisatie vervult deze functies op basis van de christelijke
levensbeschouwing en wetenschappelijke inzichten en richt zich daarbij op de
leeftijdsgroepen jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Hezenberg is openbaar
toegankelijk voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwing of
(culturele) achtergrond.
Hezenberg Pastoraat biedt pastoraal psychologische zorg, zowel in ambulante setting
als met verblijf (maximaal 9 gasten). Voor zover deze groepsgewijs met verblijf plaats
vindt, noemen wij dit onze 'Pastorale-Weken'. Hierbij gaat het vooral om ingrijpende
psychosociale hulpvragen en problemen met een levensbeschouwelijke factor bij
patiënten die daarmee in de thuissituatie zijn vastgelopen.Het gaat hierbij voor het
grootste deel om private financiering. Een deel van de patiënten krijgt het
vergoed uit een aanvullende ziektekostenverzekering. Deze activiteiten hebben tijdens
het
verslagjaar volledig stilgelegen vanwege risico van COVID-19 besmetting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Hezenberg ontvangt opbrengsten vanuit de Zorgverzekeringswet voor de
geestelijke gezondheidszorg die zij aanbiedt en ontvangt voor de andere onderdelen
eigen bijdragen van gasten aangevuld met giften.

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 verkregen inkomsten worden besteed aan verschillende kostenposten o.a.
organisatie en ontwikkeling van de werkzaamheden,personeelskosten,
huisvestingskosten, PR kosten. Voor een gedetailleerd beeld verwijzen we naar de
jaarrekening van de stichting. https://www.hezenberg.nl/home/

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

Beleidsplan (SLTB) op de website plaatsen?? dan een link
hierin zetten. ja

verantwoording/

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).

Beloning van het personeel vindt plaats volgens de CAO GGZ
Beloning van het bestuur vindt plaats binnen de normen van WNT en wordt jaarlijks
vastgesteld door de Raad van toezicht

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.

Hezenberg biedt ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg
(multidisciplinair), pastorale hulpverlening en een verblijf voor retraitegasten (andere
activiteiten). De organisatie vervult deze functies op basis van de christelijke
levensbeschouwing en wetenschappelijke inzichten en richt zich daarbij op de
leeftijdsgroepen jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Hezenberg is openbaar
toegankelijk voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwing of
(culturele) achtergrond. https://www.hezenberg.nl/home/verantwoording/

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

https://www.hezenberg.nl/home/verantwoording/

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

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

3.037.106

3.071.466

€

+

€

3.037.106

+
3.071.466

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

€

3.106.846

€

3.085.532

Voorzieningen

€

292.250

€

336.450

Langlopende schulden

€

119.996

€

166.663

Kortlopende schulden

€

525.804

€

396.053

Totaal

€

4.044.896

€

3.984.698

€
€

733.985

838.919

€
273.805

€

+
€

1.007.790

€

4.044.896

74.313

+
€

913.232

€

3.984.698

+
Totaal

31-12-2020

+

https://www.hezenberg.nl/home/verantwoording/

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

40.065

Som der bedrijfsopbrengsten

€

Giften & donaties particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

1.975.247

1.944.983

€
€

171.542

2.015.312

€

2.116.525

38.832

€

57.480

+

+

Overige baten

+

€
€

38.832

+
57.480

+

+

€

2.054.144

€

2.174.005

Personeelskosten

€

1.586.448

€

1.365.942

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

45.995

€

49.786

Huisvestingslasten

€

127.589

€

310.800

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

266.918

Som der bedrijfslasten

€

2.026.950

Saldo financiële baten en lasten

€

-5.880

Resultaat

€

21.314

Totaal baten

Lasten

+

+

€

277.540

€

2.004.068

€

-6.918

€

163.019

+

+
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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.hezenberg.nl/home/verantwoording/

Open

