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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Careyn

M.W. Meerdink (voorzitter Raad van Bestuur)

www.careyn.nl

's- Gravelandseweg 290, 3125 BK Schiedam

R.A.M. Thijs ( lid Raad van Bestuur)

Nederland

2 7 2 7 8 7 0 4

3 6 3 5

8 1 5 2 0 9 8 0 0

0 8 8 1 2 3 9 9 8 8

Gezondheid - Genezing en zorg

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

contact@careyn.nl
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1 Algemeen (vervolg)

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

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?

De stichting heeft ten doel:
a. het (doen) bevorderen, (doen) verlenen en (doen) organiseren van gezondheidszorg
en diensten op het gebied van de gezondheidszorg, wonen en welzijn;
b. het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van transparante, goed functionerende
en regionale samenhangende netwerken die gezondheidszorg en diensten op het
gebied van gezondheidszorg, wonen en welzijn (doen) verlenen;
c. het bieden van continuïteit en innovatie aan de activiteiten onder a en b,
alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting beoogt hierbij een optimale dienstverlening, waarbij recht of
zelfstandigheid en privacy van de cliënt in beleid en uitvoering tot uitdrukking komen,
met respect voor ieders levensbeschouwing en geloofsovertuiging.

Careyn biedt zorg en ondersteuning in een viertal districten, te weten district
Zuid-Hollandse eilanden, district Delft Westland Oostland - Nieuwe Waterweg Noord,
district Utrecht West en district Utrecht Stad. Dit totale werkgebied strekt zich uit van de
Utrechtse Heuvelrug tot aan Zeeland. Het kernwerkgebied (VVT) beslaat circa 28
gemeenten.
Careyn levert naast intramurale verpleging en verzorging (Wlz) onder andere
eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg, wonen met zorg
wijkverpleging, medisch specialistische verpleging thuis-, nacht- en waakzorg,
thuisbegeleiding, dagbesteding, en jeugdgezondheidszorg. De focus van Careyn ligt op
verpleegzorg, thuis en in onze huizen, voornamelijk gericht op ouderen en kwetsbaren.
Deze werkzaamheden worden dag in dag uit u

De activiteiten van Careyn worden gefinancierd uit diverse bronnen. Hieronder wordt
dit nader gespecificeerd:
Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Zorgverzekeringswet (ZvW)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Overige zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten (wo huurinkomsten)
In het jaarverslag van Careyn is terug te vinden om welke bedragen het gaat. De
hoogte van de bedragen worden jaarlijks vastgesteld.
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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 beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

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.

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).

Algemeen beloningsbeleid Careyn
Het beloningsbeleid voor de werknemers van Careyn is gebaseerd op de regels zoals
vastgelegd in de CAO VVT.
Beloningsbeleid Raad van Bestuur
Voor de huidige bestuurders van Careyn is de beloningsstructuur gebaseerd op de
Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ), zoals vastgesteld door de NVTZ en de
NVZD. Deze op objectieve en in de branche algemeen geaccepteerde wijze van
beloning is op de bestuurders van Careyn van toepassing.
Zoals bekend is eind 2012 de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector tot stand gekomen. Deze is in werking getreden per 1 januari
2013. Uiteraard houdt Careyn zich ook aan deze wetgeving.

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl

In overleg met Zorgkantoren worden afspraken gemaakt over de intramurale Zorg
(WlZ ) die Careyn verstrekt in haar verpleeghuizen. Met de Zorgverzekeraars (ZvW)
maakt Careyn afspraken over de thuiszorg (verpleging en verzorging) die Careyn
verleent aan zorgvragers. Careyn heeft afspraken met diverse Gemeenten voor het
verlenen van hulpvragen in het kader van de WMO. Daarnaast worden uit het publieke
domein en van private partijen subsidies en betalingen ontvangen voor de diverse
zorgwerkzaamheden die Careyn verleent en zijn er inkomsten uit verhuur aan andere
zorgaanbieders en dienstverleners die binnen een Careyn locatie gevestigd zijn.
Het vermogen van Careyn wordt aangehouden op spaarrekeningen.

https://www.careyn.nl/anbi/

De link naar het activiteitenverslag 2021 volgt nog.

Open

Open

https://www.careyn.nl/over-ons/

https://www.careyn.nl/over-ons/
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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.

10.973.875 7.104.358

15.860.883 10.688.081

109.985.952

65.825.244 70.401.196

38.527.586

879.910

1.169.691

58.332.610 59.140.545

42.888.083

42.458.610 39.219.690111.155.643

193.451.222 186.553.870

82.295.579

42.458.610 39.219.690

193.451.222

109.851.354

38.405.011

75.586

1.188.566

37.033.353

111.039.920

75.513.950

186.553.870

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

348.363.339 349.881.046

12.604.671 18.238.728

12.604.671 18.238.728

8.485

250

21.037

0 29.772

2021 2020 (*)

360.968.010 368.149.546

273.343.260

17.196.180

7.801.786

2.893.018

277.284.539

17.805.334

9.056.617

3.053.723

8.411.722 10.686.163

51.322.044

352.556.288

50.263.170

357.463.383
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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.

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl Open

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl

