Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vivent
1 7 1 6 7 2 0 1

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

Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen

Telefoonnummer

0 8 8 1 6 3 7 0 0 0

E-mailadres

info@vivent.nl

Website (*)

www.vivent.nl

RSIN (**)

8 1 3 3 0 5 3 3 0

Aantal medewerkers (*)

1 2 8 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer PGJM Hermsen

Secretaris

nvt

Penningmeester

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Overige informatie
bestuur (*)

Stichting Vivent is een zorgorganisatie met een éénhoofdig bestuur en een Raad van
Toezicht als toezichthouder.

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

De Stichting heeft ten doel:
a. het direct of indirect verlenen en bevorderen van zorg, welzijn en wonen;
b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het
voeren van de directie over andere rechtspersonen en/of ondernemingen;
c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren, huren, verhuren en vervreemden van
vermogenswaarden, met name onroerende zaken, effecten, roerende zaken en
geldmiddelen;
d. het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden en het stellen van
zekerheden, zowel voor eigen schulden als voor schulden van derden;
welke activiteiten te allen tijde verband dienen te houden met of dienstbaar moeten zijn
aan het bevorderen van de zorg en/of het algemene maatschappelijk belang, alsmede
alles wat met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin des woords.

(*) 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?

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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

https://www.vivent.nl/over-vivent/missie-en-visie/
https://www.vivent.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarplan-2021-Vivent-DEF.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).

Voor de Raad van bestuur en de Raad van Toezicht geldt de Wet Norm Topinkomens
voor zorgorganisaties.
Voor het personeel geldt de CAO VVT.

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.

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

https://www.vivent.nl/over-vivent/jaarverslag/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 37.949.262

Financiële vaste activa

€

€

0

584.759

0

€ 40.076.222
€

+

€ 38.534.021

679.184

€ 40.755.406

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

6.350.246

€

6.502.371

Effecten

€

239.575

€

225.402

Liquide middelen

€

8.344.206

€

3.877.781

+
€ 14.934.027

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

€ 11.561.453

€ 10.139.403

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 28.154.777

€ 29.474.337

Kortlopende schulden

€ 12.851.539

€ 10.889.467

Totaal

€ 53.468.048

900.279

857.753

+
€ 10.605.554

+
€ 53.468.048

+

31-12-2020

+
€ 51.360.960

+

Zie:
https://www.vivent.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaardocument-Vivent-2020.pdf

+
€ 51.360.960
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

68.886.713

€

65.370.237

Subsidies

€

3.169.347

€

989.227

Overige bedrijfsopbrengsten

€

3.426.454

€

3.401.588

Som der bedrijfsopbrengsten

€

75.482.514

€

69.761.052

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

75.482.514

€

69.761.052

Personeelskosten

€

57.139.198

€

53.534.305

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.078.648

€

2.922.639

Huisvestingslasten

€

2.743.625

€

2.786.647

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

9.641.243

€

9.988.744

Som der bedrijfslasten

€

72.602.714

€

69.232.335

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.457.750

€

-1.462.665

Resultaat

€

1.422.050

€

-933.948

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.

Zie url jaardocument 2020

https://www.vivent.nl/wp-content/uploads/2021/05/JaardocumentVivent-2020.pdf

Open

