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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Viattence
0 8 2 1 5 4 2 2

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

Korte Veenteweg 9c, 8161 PC Epe
0 5 7 8 6 6 8 4 4 9

E-mailadres

info@viattence.nl

Website (*)

www,viattence.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 2 1 7 6 2 7 5 8
5 3 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

mw. W.G. Heeringa

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

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting heeft als hoofddoel: het bieden van zorg, dienstverlening en huisvesting
om een zinvolle levensperiode van cliënten mogelijk te maken. Voorts het verrichten
van al hetgeen met bovenstaande in ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk
kan zijn.

(**) 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?

Viattence levert intramurale- en extramurale zorg en behandeling aan ouderen in de
regio tussen Apeldoorn en Zwolle.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Hoofdzakelijk via de WLZ, de WMO en de ZVW. In beperkte mate worden diensten
door cliënten zelf betaald en worden giften ontvangen.

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).

Ten behoeve van zorg en welzijn van oudere cliënten in het verzorgingsgebied van
Viattence. Het vermogen wordt aangewend voor het uitvoeren van de organisatie
doelstelling. De Stichting houdt voldoende liquiditeit aan op de bankrekeningen om in
de continuïteit van de betalingsverplichtingen te kunnen voorzien.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.viattence.nl/kwaliteitsplan/

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).

Raad van Bestuur: beloningscode bestuurders in de zorg van NVTZ en NVZD;

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.

Zie jaarrekening en kwaliteitsjaarverslag.

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

https://www.viattence.nl/wp-content/uploads/2021/06/141183Vi
attence-4luik-kwaliteitsverslag-0421-def.pdf

Raad van Toezicht: volgens de richtlijnen Nederlandse Vereniging Toezichthouders in
de Zorg;
Medewerkers: CAO VVT

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

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 11.887.820

Financiële vaste activa

€

€

385.350

318.608

€ 13.804.852
€

+

€ 12.273.170

+

€ 14.123.460

Voorraden

€

3.240

€

1.477

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.481.300

€

2.334.286

Effecten

€

Liquide middelen

€

6.867.460

€

+

2.957.382

Eigen vermogen

€

9.520.486

€

9.096.267

Voorzieningen

€

501.465

€

552.839

Langlopende schulden

€

4.000.500

€

4.246.401

Kortlopende schulden

€

6.602.719

€

5.521.098

Totaal

€ 20.625.170

+
€

8.352.000

5.293.145

+

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

31-12-2020

€ 20.625.170

https://www.viattence.nl/stichting-viattence/

+
€ 19.416.605

+

+
€ 19.416.605
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

43.434.781

€

39.897.841

Subsidies

€

2.190.952

€

243.609

Overige bedrijfsopbrengsten

€

676.046

€

666.901

Som der bedrijfsopbrengsten

€

46.301.779

€

40.808.351

Giften & donaties particulieren

€

10.105

€

17.482

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

10.105

+
17.482

+

+

€

46.311.884

€

40.825.833

Personeelskosten

€

33.509.411

€

29.757.549

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.559.073

€

1.292.123

Huisvestingslasten

€

2.879.254

€

2.375.009

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

89.774

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

Overige bedrijfskosten

€

7.632.109

Som der bedrijfslasten

€

45.669.621

Saldo financiële baten en lasten

€

-218.044

Resultaat

€

424.219

Totaal baten

Lasten

€

+

+

€

7.105.318

€

40.529.999

€

-224.126

€

71.708

+

+
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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.

https://www.viattence.nl/stichting-viattence/

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.viattence.nl/stichting-viattence/

Open

