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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vecht en IJssel
5 1 2 8 6 0 6 8

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

Hof van Transwijk 16, 3526 XB Utrecht
0 3 0 3 0 3 3 5 0 0

E-mailadres

info@vechtenijssel.nl

Website (*)

www.vechtenijssel.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 2 3 1 9 3 8 2 2
3 3 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Paul van Wingaarden

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Danielle Santen

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Het betreft een collegiaal bestuur. RvT bestaat uit 5 leden

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

Vecht en IJssel biedt persoonsgerichte, professionele zorg, behandeling en
begeleiding voor kwetsbare ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio.
Persoonsgerichte zorg omvat het hele leven van de cliënt, inclusief aandacht voor
welzijn, geestelijke verzorging, eten en drinken, dienstverlening en wonen.
Onze betrokken medewerkers en vrijwilligers zetten zich met passie en vakmanschap
in voor het welbevinden van cliënten, waarbij kwaliteit van leven en eigen regie
belangrijke uitgangspunten zijn. Persoonsgerichte zorg krijgt vorm in samenwerking
met het netwerk: cliënten en hun naasten, mantelzorgers, zorgprofessionals en
vrijwilligers. Samen bepalen we hoe de zorg en dienstverlening eruitziet en wie welke
bijdrage levert. Daarbij staan we open voor vernieuwing: samen willen we continu leren
en verbeteren, in het besef dat de persoonsgerichte zorg altijd beter kan

(*) 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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De kernactiviteiten van Vecht en IJssel zijn voornamelijk WLZ-gerelateerd: Verzorgd
Wonen met en zonder behandeling (ZZP-cliënten), Beschermd Wonen (met
behandeling)
en Gekoesterd Wonen (PG/met behandeling). Het aanbod van Vecht en IJssel is
gelegen
in wonen, welzijn en zorg en behandeling. Naast Verzorgd Wonen (met en zonder
behandeling), Beschermd Wonen (met behandeling) en Gekoesterd Wonen (met
behandeling) biedt Vecht en IJssel ook nog de volgende woon- en zorgdiensten:
Wijkverpleging
Wonen in een servicewoning
Zelfstandig Zorgwonen (VPT/MPT/Wijkverpleging)
Dagbesteding (IJsselstein en Utrecht)
De doelgroep van Vecht en IJssel is ouderen met een zorgvraag. Vecht en IJssel
levert
ook diensten die niet binnen de WLZ of WMO vallen, zoals verhuur van woningen voor
Jaardocument 2020 Stichting Vecht en IJssel -7ouderen (servicewoningen, zelfstandige zorgwoningen) en aanverwante
dienstverlening.
inkomsten
uit de WLZ, ZvW, WMO, subsidies en verhuur van woningen
Vecht en IJssel biedt haar diensten aan vanuit de volgende vier locaties: Ewoud
(IJsselstein), Transwijk (Utrecht - Kanaleneiland), Zuylenstede (Utrecht - Overvecht) en
Lieven de Key (Utrecht - Zuilen).

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).

Zie hiervoor de jaarrekening

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

https://www.vechtenijssel.nl/nieuws/171-Jaarverslag_Vecht_en
_IJssel_2020

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 bestuurder valt onder de WNT, het overige personeel valt onder de CAO VVT.

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 het kwaliteitsverslag op onze website

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

https://www.vechtenijssel.nl/nieuws/171-Jaarverslag_Vecht_en
_IJssel_2020

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 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 11.139.159

€

8.176.797

Materiële vaste activa

€ 20.085.660

€ 28.344.286

Voorzieningen

€

€

2.008.896

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 12.957.717

€ 18.734.518

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 32.243.609

485.863

€

+

€ 20.571.523
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

500.928

€ 28.845.214

€

3.954.996

5.603.671

1.567.944

€
7.717.090

€

+

4.110.724

+
€

5.678.668

+

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

6.614.363

€

€ 11.672.086
Totaal

+

1.532.370

€ 32.243.609

+
€ 34.523.882

+

https://www.vechtenijssel.nl/nieuws/171-Jaarverslag_Vecht_en_IJssel_2020

+
€ 34.523.882
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

32.195.662

€

29.250.782

Subsidies

€

1.256.788

€

544.923

Overige bedrijfsopbrengsten

€

5.609.192

€

4.374.775

Som der bedrijfsopbrengsten

€

39.061.642

€

34.170.480

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

39.061.642

€

34.170.480

Personeelskosten

€

24.662.255

€

21.270.120

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

2.601.132

€

2.987.720

Huisvestingslasten

€

3.773.923

€

3.904.429

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

4.562.402

Som der bedrijfslasten

€

35.599.712

Saldo financiële baten en lasten

€

-499.569

Resultaat

€

2.962.361

Totaal baten

Lasten

+

+

€

4.591.574

€

32.753.843

€

-537.590

€

879.047

+

+
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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://www.vechtenijssel.nl/nieuws/171-Jaarverslag_Vecht_en
_IJssel_2020

Open

