Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stcihting Viazorg
2 2 0 4 5 2 7 6

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

Fruitlaan 4c
0 1 1 3 2 5 0 0 7 3

E-mailadres

info@viazorg.nl

Website (*)

www.viazorg.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 8 5 9 7 9 0 5

Gezondheid - Genezing en zorg
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 3

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Statutair is er een bestuurder en een Raad van Toezicht. De bestuurder is belast met
het besturen van de stichting en is samen met de Raad van Toezicht verantwoordelijk
voor de governance structuur en naleving van de governance code.
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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting stelt zich tot doel vanuit een geintegreerde regionale structuur waarin
samenwerken: zorgaanbieders, welzijnsorganisties/werkgevers en
onderwijsorganisaties, vormgeven aan een gezamenlijke regionale aank op het terrein
van arbeidsmarkt, werkgelegenheids- opleidingsbeleid in de zorg- en welzijnssector,
dat uiteindelijk moet leiden tot een evenwicht tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt van de zorg- en welzijnssector in Zeeland.
Het creeren van een samenhangend stelsel van opleidingen voor de verplegende en
verzorgende beroepen en de zorggerelateerde welzijnsopleidingen.
Al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.
Hierbij zal ook samenwerking of verbinding worden gezocht met andere partijen op de
arbeidsmarkt waaronder provinciale en gemeentelijke overheden.
gelet op het algemeen maatschappelijk nut heeft de stichting dan ook in generlei
opzicht een commerciele en/of winstgevende doelstelling.

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?

Doelstellingen Viazorg
Behoud van kwalitatief en kwantitatief voldoende zorg en welzijnsvoorzieningen voor
de inwoners van zeeland. Onze bijdrage hieraan bestaat eruit dat we werken aan een
evenwichtige arbeidsmarkt met voldoende, goed opgeleid en betrokken personeel voor
alle zorg- en welzijnsorganisaties in Zeeland.
Kwalitatief goede en bij het werkveld passende mbo en hbo opleidingen voor alle
sectoren van zorg en welzijn beschikbaar in Zeeland.
Visie
We richten ons op een vitale arbeidsmarkt van welzijn en zorg in Zeeland. Wij zien het
als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie tot verandering. We zetten
aan tot beweging en actie en faciliteren hierbij.
Strategie
Hoe we dit doen? Door als neutrale partij meerdere petten op te zetten. Wij als Viazorg
vervullen de volgende rollen om onze missie waar te maken: aanjager, verbinder,
imagobouwer, facilitator en kennisdeler.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

subsidies en deelnemersbijdragen van zorg- en welzijnsorganisaties
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Algemeen (vervolg)
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 verkregen inkomsten worden besteed aan de ondersteuning van de projecten die
uitgevoerd worden. dit zijn bijvoorbeeld personeelskosten, huisvestingskosten en
dergelijke.
er wordt een bestemmingsreserve aangehouden op een spaarrekening.

https://viazorg.nl/sites/default/files/inline-files/Beleidsplan%20V
iazorg%202020.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Er is geen beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Toezicht. Zij ontvangen
geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het personeel, inclusief de directeur-bestuurder, wordt beloond volgens de CAO
VVT-sector.

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.

https://viazorg.nl/over-viazorg/onze-organisatie

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

https://viazorg.nl/over-viazorg/onze-organisatie

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

65.381

Financiële vaste activa

€

453.410

€

518.791

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

7.434

€

440.951

€

448.385

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

686.042

€

+

€

€
€

195.000

35.000

€
1.108.432

€

+

1.044.083

+
€

1.303.432

1.079.083

701.210

€
2.113.334

31-12-2019 (*)

€

3.358.977

+
€

2.799.376

4.060.187

+

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

€

€

Totaal

+

Passiva

3.318.167

Voor de volledige jaarrekening en toelichting zie:
https://viazorg.nl/over-viazorg/onze-organisatie

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

2.004.735

4.508.572

Totaal

€

3.318.167

30.000

€

+
€

€

10.000

€

3.399.489

€

4.508.572

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

2.031.055

2.029.177

€

+

€
€

2.031.055

+

2.029.177

€
€

0

+

+
0

+

+

€

2.031.055

€

2.029.177

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

627.007

€

970.123

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

870.568

€

702.611

Huisvestingskosten

€

90.435

€

67.034

Afschrijvingen

€

2.638

€

1.628

Financiële lasten

€

-2.104

€

2.145

Overige lasten

€

228.817

€

206.767

Som van de lasten

€

1.817.361

€

1.950.308

Saldo van baten en lasten

€

213.694

€

78.869

Som van de 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.

Voor de volledige jaarrekening en de staat van baten en lasten zie:
https://viazorg.nl/over-viazorg/onze-organisatie

https://viazorg.nl/over-viazorg/onze-organisatie

Open

