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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.
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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.
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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: mw drs A.L.R. de Jongh MM MBA-H
	10: 
	9: 
	12: 
	11: dhr E. Kalbfleisch RA
	7_A4: 1249
	16_ML: De stichting heeft ten doel: a. het (doen) verlenen van goede zorg, verpleging, behandeling, reactivering, begeleiding, dienstverlening en huisvesting; b. het verrichten van al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord. 
	13_ML: 
	0: Topaz
	5: www.topaz.nl
	2: Aaltje Noordewierlaan 50, 2324 KS Leiden
	4_EM: directiesecretariaat@topaz.nl
	1_KVK: 28116689
	6_RSIN: 818223200
	3_TEL: 0889212301
	18_ML: verzorging, verpleging, behandeling, diensten, huisvesting.Deze werkzaamheden worden 24/7 gedurende het hele jaar uitgevoerd.
	19_ML: Topaz wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
	20_ML: zie jaarrekening die via onderstaande link beschikbaar is.
	21: 
	_MLT: https://topaz.nl/content/anbi-topaz/
	knop: 

	22_ML: WNT en CAO VVT
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: https://topaz.nl/media/pages/organisatie/jaardocumenten/e7ab7c40e0-1656421637/topaz-jaarverslag-2021-def.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 58512703
	6_GT: 12183678
	7_GT: 
	5_GT: 5000
	3_GT: 565840
	8_GT: 26004597
	4_GT: 59078543
	9_GT: 38193275
	10_GT: 97271818

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 61356038
	6_GT: 10300261
	7_GT: 
	5_GT: 5000
	3_GT: 659296
	8_GT: 26006007
	4_GT: 62015334
	9_GT: 36311268
	10_GT: 98326602

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 2414387
	1_GT: 37001638
	3_GT: 38359304
	4_GT: 19496489
	5_GT: 97271818

	4: 
	2_GT: 2620027
	1_GT: 34566132
	3_GT: 41130255
	4_GT: 20010188
	5_GT: 98326602

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 109539716
	2_A7: 2374692
	3_A7: 2747556
	4_A7: 114661964
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 114661964
	11_A7: 79830237
	17_A7: 111285237
	12_A7: 4551776
	18_A7: -941220
	13_A7: 
	19_A7: 2435507
	14_A7: 3232457
	15_A7: 
	16_A7: 23670767

	2: 
	1_A7: 105584482
	2_A7: 4202344
	3_A7: 2713715
	4_A7: 112500541
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 112500541
	11_A7: 79507252
	17_A7: 108226534
	12_A7: 4373845
	18_A7: -830320
	13_A7: 
	19_A7: 3443687
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 24345437

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: https://topaz.nl/media/pages/organisatie/jaardocumenten/3074ba9821-1656421680/topaz-financieel-jaarverslag-2021.pdf
	knop: 




