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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting De Zorgcirkel

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 3 6 5 2 0

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

Persijnlaan 99 Purmerend

Telefoonnummer

0 8 8 5 5 9 9 8 0 0

E-mailadres

bestuurssecretariaat@zorgcirkel.com

Website (*)

www.zorgcirkel.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer R.F.A. Buijs

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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

De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen
verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding met en zonder verblijf, en voorts al
hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 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
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algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

(*) 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?

De Zorgcirkel is specialist in ouderenzorg, -behandeling en -revalidatie en biedt met
ruim 4000 medewerkers en 1400 vrijwilligers persoonsgerichte zorg (24/7) aan ruim
7500 cliënten, bij voorkeur bij hen thuis en op 27 locaties in de regio's Zaanstreek,
Purmerend, Edam-Volendam en Noord-Kennemerland. De Zorgcirkel ontdekt samen
met cliënten en de mensen om hen heen, welke behoeften zij hebben in deze fase van
hun leven. Zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de
mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgen wij
voor professionele hulp. Voor ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat
niet kwetsbaarheid, maar kracht ons leven grotendeels bepaalt. En iedereen een
waardig leven kan blijven leven met afhankelijkheden. Nu en straks.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten bestaan uit baten uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied van
verleende Wlz-, Zvw-, Wmo- en overige zorgprestaties, en overige
bedrijfsopbrengsten (subsidies, verhuur van ruimten en opbrengsten uit maaltijden).
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

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.

De inkomsten worden ingezet om met ruim 4000 medewerkers en 1400 vrijwilligers
ouderenzorg, -behandeling en -revalidatie te bieden aan ruim 7500 cliënten, bij
voorkeur bij hen thuis en op 27 locaties in de regio's Zaanstreek, Purmerend,
Edam-Volendam en Noord-Kennemerland. Het vermogen wordt aangehouden op
diverse bankrekeningen.

https://zorgcirkel.nl/over-ons/why-en-beloften/
https://zorgcirkel.nl/media/3306/kwaliteitsplan-2022.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).

De beloning van de raad van bestuur en de raad van toezicht wordt jaarlijks

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.

In het jaarverslag 2021 zijn de in 2021 uitgevoerde activiteiten beschreven. Het

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

bepaald op basis van de klasse-indeling conform de WNT en het jaarlijks bepaalde
bezoldigingsmaximum voor de zorgsector.

Beloning van het personeel van de Stichting gebeurt conform de Cao-VVT.

jaarverslag is te vinden op de website van De Zorgcirkel:
https://zorgcirkel.nl/media/3433/jaarverslag-2021.pdf

https://zorgcirkel.nl/media/3433/jaarverslag-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 105.557.224

Financiële vaste activa

€

€

0

5.157

0

€ 109.138.378
€

+

€ 105.562.381

0

€ 109.138.378

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 17.370.701

€ 18.574.872

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 37.497.111

120.000

0

€ 54.987.812

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Eigen vermogen

€ 70.585.850

€ 67.082.398

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 50.572.845

€ 55.652.894

Kortlopende schulden

€ 37.354.851

€ 36.895.491

Totaal

€ 160.550.193

2.036.647

1.154.499

0

+
€ 51.646.904

+
Totaal

31-12-2021

120.000

€ 32.952.032

+

€ 160.550.193

+

31-12-2021

+
€ 160.785.282

+

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=Zorgcirkel

+
€ 160.785.282
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

187.681.646

€

178.744.342

Subsidies

€

7.100.991

€

10.633.393

Overige bedrijfsopbrengsten

€

6.746.794

€

7.094.222

Som der bedrijfsopbrengsten

€

201.529.431

€

196.471.957

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

201.529.431

€

196.471.957

Personeelskosten

€

145.310.291

€

142.270.626

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

9.581.390

€

9.715.868

Huisvestingslasten

€

10.274.962

€

9.510.411

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

Overige bedrijfskosten

€

30.194.182

Som der bedrijfslasten

€

195.360.825

Saldo financiële baten en lasten

€

-2.665.154

Resultaat

€

3.503.452

Totaal baten

Lasten

€

+

+

€

26.818.837

€

188.315.742

€

-1.755.589

€

6.400.626

+

+
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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://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=Zorgcirkel

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=Zorgcirkel

Open

