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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.

Het leveren van diensten aan zelfstandig wonende ouderen om hen in staat te stellen  zo lang en betekenisvoi mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer

en hierdoor hun zelfstandigheid te behouden. Het verschaffen of doen verschaffen van huisvesting in combinatie met de benodigde ondersteunende dienstverlening,

verzorging en verpleging aan zieken, ouderen en andere zorgbehoeftigen. Te voorzien in de behoeften aan verzorging, verpleging, medisch onderzoek, medische behandeling

en de hierbij komende begeleiding aan zieken, ouderen en andere zorgbehoeftigen, zowel extramuraal als intramuraal. Het verlenen van hulp op het gebied van

de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder ten behoeve van chronisch psychiatrische patienten.

G.H. Betzweg 1 3068 AZ Rotterdam

41126751

m.smits@laurens.nl

www. laurens.nl

003454162

3743

A. P. Bandel

J. Huizer

Stichting Laurens

010 870 00 10
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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.

Open

De doelstelling van Stichting Laurens is om mensen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te leven als zij ouder worden  

Stichting Laurens verricht werkzaamheden op het gebied van thuiszorg, geriatrische revalidatie, verpleegzorg en palliatieve 

herstellen van ziekte of leven met een blijvende beperking. De uitgangspunt van Laurens is zorg bieden met oprechte 

kernwaarden persoonlijke aandacht, naasten betrekken, samenwerken en professioneel handelen wordt er bijgedragen aan 

de door Laurens vastgestelde doelstelling. 

interesse, echt luisteren en ons uiterste best doen om de wensen waar te maken. Door te werken met de 

zorg. De werzaamheden worden verricht bij een zorgvraag.  

of de  Zorgverzekeringswet.  

De Stichting krijgt haar inkomsten gefinancieerd vanuit de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 

De verkregen inkomsten worden ingezet voor de zorgverlening. Jaarlijkse

bestemmingsreserve. 

overschotten en of tekorten uit de zorgeexploitatie worden toegevoegd  of onttrokken aan het bestemmingsfonds en de
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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.

Open
https://laurens.nl/publicaties

De bezoldiging van topfunctionarissen is gebaseerd op de bepalingen conform de Wet normering  

topinkomens (WNT). Voor de medewerkers is de CAO VVT van toepassing.

Het activiteitenverslag is opgenomen in het jaarverslag 2020 - https://laurens.nl/publicaties
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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.

0

0

0

0

0

0 0 0

31 12 2020

0 0

105.324.000 111.363.000

1.253.000 1.417.000

112.780.000106.577.000

2.142.000 989.000

 27.150.000 28.337.000

 25.289.000 5.963.000

54.581.000 35.289.000

161.158.000 148.069.000

31-12-201931-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

33.379.00043.375.000

 8.522.000 7.374.000

53.997.000 57.595.000

55.264.000 49.721.000

161.158.000 148.069.000

https://laurens.nl/publicaties
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

31-12-2020 31-12-2019

 324.236.000 304.845.000

3.804.000 6.352.000

12.979.000 6.527.000

341.019.000 317.724.000

341.019.000 317.724.000

246.327.000 231.703.000

10.371.000  10.635.000

71.508.000 67.189.000

328.206.000 309.527.000

9.996.000 5.209.000
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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.

Open

https://laurens.nl/publicaties

https://laurens.nl/publicaties




