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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.

G.I.W.M. Buck

P.W. Ploegsma

3 7 7 8

De stichting heeft als hoofddoelstelling het vergroten of behouden van de kwaliteit van 
leven en zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen met een zorgbehoefte door het 
bieden van verantwoorde zorg en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord

Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels

www.aafje.nl

Lichtenauerlaan 162-178

info@aafje.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.

Zie hiervoor het document 'Aafje op reis 2020-2024' op de website van Stichting Aafje: 
 
https://www.aafje.nl/system/downloads/files/000/000/334/original/Aafje_op_reis_2020-2 
024.pdf?1593500599

De geleverde zorg en ondersteuning wordt gefinancierd door de Wet Langdurige Zorg, 
de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning.

De inkomsten worden besteed aan het doel zoals omschreven in de statutaire 
doelstelling (zie ook pagina 1)

Openhttps://www.aafje.nl/system/downloads/files/000/000/334/original/
Aafje_op_reis_2020-2024.pdf?1593500599
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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 de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is de Wet 
Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing. 
Voor de medewekers van Aafje is de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg van toepassing.

Hiervoor wordt verwezen naar het meest recente Bestuursverslag 2021 en het 
Kwaliteitsverslag 2021 van Aafje 
 
Voor het Bestuursverslag, zie de link op pagina 4.  
Voor het Kwaliteitsverslag, zie onderstaande link.  

https://www.aafje.nl/system/downloads/files/000/000/453/origi
nal/Kwaliteitsverslag_Aafje_2021_V1.0.pdf?1655790312
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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

Zie onderstaande link naar de jaarrekening van Stichtiing Aafje. 
 
https://www.aafje.nl/system/downloads/files/000/000/452/original/Bestuursverslag_2021__Jaarstukken_2021_en_Accountantverklaring_EY.pdf?
1655999085
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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
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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.

zie onderstaaande URL naar jaarrekening van Stichting Aafje.

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

Open
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