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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.
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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.



03 van 06

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.
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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.
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: Febo Emmelkamp
	10: 
	9: 
	12: 
	11: Ria Knotters-Palmhof
	7_A4: 207
	16_ML: Het doel van de stichting is - gehoorgevend aan de in de Bijbel opgedragen naastenliefde - het verlenen van vele vormen van hulp, zorg en behandeling en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, aan ouderen, (chronisch) zieken en (oudere) mensen met een beperking in de regio Hoogeveen.De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:1. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van intra- en extramurale gezondheids- en/of ouderenzorg, en van organisaties of voorzieningen die voor deze zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;2. het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de cliënten en een gunstig leef- en werkklimaat voor de medewerkers in de onder haar beheer staande instellingen voor verpleging en verzorgi
	13_ML: 
	0: Woon- en zorgcentrum de Westerkim
	5: www.westerkim.nl
	2: Griendtsveenwweg 9, Hoogeveen
	4_EM: info@westerkim.nl
	1_KVK: 41017511
	6_RSIN: 002993430
	3_TEL: 0528264038
	18_ML: zie de link naar het beleidsplan
	19_ML: De instelling verleend zorg die bekostigd wordt vanuit drie verschillende financieringsbronnen, te weten Wlz (langdurige zorg), Zvw (wijkverpleging / thuiszorg) en WMO (dagesteding en persoonlijke begeleiding). Incidenteel is ook sprake van een PGB bekostiging.
	20_ML: De inkomsten worden in z'n geheel besteed aan de zorg- en dienstverlening, met hierin 2 onderdelen, te weten de vastgoedexploitatie en de zorgexploitatie. Er is geen sprake van beleggingen. De resultaten komen altijd ten goede van de stichting. Vermogen wordt aangehouden op de RC en de spaarrekening.
	21: 
	_MLT: www.westerkim.nl
	knop: 

	22_ML: De bestuurder(s) worden beloond via de BBZ en vallen onder de WNT. Jaarlijks vindt hiervan toetsing plaats.Alle medewerkers vallen onder de CAO VVT. 
	23_ML: Verwezen wordt naar het jaarbericht
	24: 
	_MLT: https://www.westerkim.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarbericht-2021.pdf
	knop: 
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	1_GT: 
	2_GT: 15816709
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	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
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	7_GT: 
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	3_GT: 
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	9_GT: 2978730
	10_GT: 13464499

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 207613
	1_GT: 8932378
	3_GT: 6957374
	4_GT: 2835910
	5_GT: 18933275

	4: 
	2_GT: 118636
	1_GT: 8626257
	3_GT: 459454
	4_GT: 4260152
	5_GT: 13464499

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)
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	4_A7: 14334533
	5_A7: 
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	8_A7: 
	9_A7: 0
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	11_A7: 11173890
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	12_A7: 406802
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	16_A7: 2023935

	2: 
	1_A7: 12367623
	2_A7: 814336
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	5_A7: 
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	8_A7: 
	9_A7: 0
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	19_A7: 291974
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 2048913

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=westerkim
	knop: 




