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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Bestuurder :  G.C.W. Becks

hwwzorg.nl

Maanweg 174 2516 AB  Den Haag

Nederland

2 7 3 3 6 3 2 1

1 1 4 1

4 5 5

8 2 0 4 1 7 2 3 3

0 7 0 3 7 9 5 0 0 0

Gezondheid - Genezing en zorg

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

6 leden Raad van Toezicht (RvT), waarvan J.J.H.M van Gennip voorzitter

info@hwwzorg.nl
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1 Algemeen (vervolg)

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

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?

2.1 De stichting is een stichting met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde 
zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder 
geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op 
de reëele behoefte van de cliënt.
2.2 Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan 
professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, 
wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn 
richtinggevend voor de te bieden zorg. 
2.3 De stichting heeft als missie onderscheidende zorg te willen leveren aan de 
inwoners van Den Haag. Zorg die cliënten en verwijzers elkaar aanbevelen, die 
financiers het vertrouwen geeft om er meerjarige afspraken over te maken en die 
medewerkers trots laat zijn op de klantgerichte en professionele dienstverlening 
waarover zij zich ambassadeur voelen .
2.4 De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt 
derhalve niet het maken van winst.

HWW zorg biedt zorg en behandeling in 9 woonzorgcentra voor langdurige zorg, 
geriatrische revalidatie en eerstelijns verblijf. Tevens wordt vanuit meer dan 30 
wijkteams wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding, acute zorg en 
eerstelijns behandeling geboden. 
 
HWW zorg is een volcontinue bedrijf waarbij de zorg en behandeling 24/7 wordt 
geboden, zowel intra- als extramuraal.

De activiteiten van HWW zorg worden gefinancierd vanuit zorgcontractering in het 
kader van de Wlz, Wmo, Zvw en Jeugdwet. Daarnaar worden voor bepaalde 
activiteiten subsidies aangevraagd.
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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 beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

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.

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).

De CAO VVT is van toepassing en wordt onverkort toegepast. 
Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt de Wnt toegepast. 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging op basis van de 
normen van de Nvtz.

De activiteiten van HWW zorg worden gepubliceerd in DigiMV 

De inkomsten vanuit de zorgcontractering worden direct aangewend ten behoeve van 
de zorgexploitatie. Inkomsten uit giften en legaten worden aangewend ten behoeven 
van uitgaven die een directe relatie hebben met het welzijn van de cliënt. Denk hierbij 
aan de aanschaf van knuffelrobots of fietslabyrint.

https://hwwzorg.nl/

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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.

3.506.790 3.261.588

23.315.522 22.878.358

19.542.957

7.316.106

35.477

19.533.053 16.062.986

19.460.825

19.542.957

46.355.365 42.202.932

26.812.408

0 0

46.355.365

21.241.574

8.324.145

38.562

12.598.651

21.241.574

20.961.358

42.202.932

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

https://hwwzorg.nl/
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

113.869.063 108.559.760

3.785.370 1.824.958

3.785.370 1.824.958

0 0

65 958

2.997.469 1.945.995

2020 2019 (*)

120.651.967 112.331.671

15.128.120

115.491

96.138.955

7.137.999

1.651.860

42.378

19.618.065

90.525

89.815.110

6.308.016

1.447.381

437.164 -4.947.426

120.214.803 117.279.097
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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.

https://hwwzorg.nl/ Open


