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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.

I.B.C. Korthals - de Bos

6 8

- De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan ouderen met een 
(zware) zorgindicatie al of niet met behandeling en voorts al hetgeen hiermee verband 
houdt, of daartoe bevordelijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het 
woord. 
- Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan 
professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, 
wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn 
richtinggevend voor de te bieden zorg. 
- De Stichting heeft als grondslag de Protestants Christelijke Identiteit zoals uitgewerkt 
in het Identiteitsstatuut, dat integraal onderdeel uitmaakt van deze statuten. 
- De Stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet tot doel. 
 
 

Protestants Christelijke Stichting voor Wonen en Zorg, Horizon Zorgcentrum

www.horizonzorgcentrum.nl

Boeier 2, 1721GA Broek op Langedijk

info@horizonzorgcentrum.nl
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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.

Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen in Broek op Langedijk 
met een breed aanbod aan zorg, zoals wonen met zorg, thuiszorg, thuisondersteuning 
(huishoudelijke hulp), dagbesteding, kleinschalig wonen voor bewoners met dementie 
en kortdurende opnames voor Eerstelijns Verblijf, WLZ logeren of respijtzorg. 
Horizon biedt zorg waarin de cliënt centraal staat. In onze zorgvisie is dit als volgt 
verwoord: “Wij streven ernaar om onze bewoners door het aanbieden van zorg en het 
verlenen van diensten, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
functioneren en eigen keuzes te laten maken".  
Wij verlenen zorg met hart en ziel vanuit onze christelijke levensovertuiging en daarom 
is iedereen welkom, van welke gezindte ook.  

De instelling krijgt inkomsten door het verlenen van zorg, de ontvangst van subsidies 
en overige dienstverlening zoals verkopen restaurant, wasverzorging en verhuur van 
zorgwoningen. 
De inkomsten uit zorg worden gefinacierd door de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de ZorgVerzekeringsWet (ZVW).

De inkomsten worden besteed aan het verrichten van zo goed mogelijke zorg voor 
onze cliënten. De cliënt staat daarbij centraal. 
Het vermogen van onze instelling (het overschot aanl iquide middelen), wordt op een 
spaarrekening en op een rekening-courant bij de bank aangehouden.

Open
https://horizonzorgcentrum.nl/wp-content/uploads/2022/04/Kwalteitsjaarplan-2022-Horizon-Zorgcentrum.pdf
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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

Voor het Bestuur wordt de WNT gehanteerd. 
Voor de Raad van Toezicht worden vergoedingen betaald onder het WNT-niveau. 
Voor het personeel is de CAO VVT van toepassing (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, 
Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) 

https://horizonzorgcentrum.nl/wp-content/uploads/2021/08/Kwaliteitsjaarverslag-2020-1.pdf 
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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

7.253.760

263.949

0

0

0

4.707.831

7.253.760

4.971.780

12.225.540

0

7.438.646

165.985

0

0

0

4.408.737

7.438.646

4.574.722

12.013.368

3 1 1 2 2 0 2 0

547.205 396.283

6.403.159 6.196.136

4.306.695 4.592.498

968.481 828.451

12.225.540 12.013.368

31-12-2020 31-12-202031-12-2019 (*) 31-12-2020

https://horizonzorgcentrum.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarrekening20202020-20gewaarmerkt.pdf
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

4.958.950

252.623

132.780

5.344.353

0

0

3.748.743

369.715

266.027

0

0

659.871

4.222.043

28.823

149.917

4.400.783

0

0

3.113.204

415.624

232.018

0

0

606.818

0 0

0 0

0 0

5.044.356

-92.974

207.023

4.367.664

-131.916

-98.797

2020 2019 (*)

5.344.353 4.400.783
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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.

Z:\ADMINISTRATIE\Accountant\2020\Jaarrekening\Geconsolideerd\Jaarrekening%
202020%20-%20gewaarmerkt

https://horizonzorgcentrum.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarrekening20202020-20gewaarmerkt.pdf  
 

Open


