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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Cavent

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 1 8 4 1 9

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

De Vriesstraat 22, 3261 PC Oud Beijerland

Telefoonnummer

0 1 8 6 6 3 6 1 0 0

E-mailadres

info@cavent.nl

Website (*)

www.cavent.nl

RSIN (**)

0 0 2 7 9 7 8 5 9
9 8

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E. Tuk

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M.W. Heemskerk, K.H.G. Kllinkers, R.P.D. Kievit, S. Gilesse-Niemantsverdriet

Algemeen bestuurslid

B. den Ouden

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 ten doel concrete hulp, begeleiding en ondersteuning te bieden aan
mensen met een (verstandelijke) beperking, vanuit protestants-christelijke grondslag.
De dienstverlening kan zich tevens uitstrekken tot anderen met een zorgvraag. De
dienstverlening wordt door de stichting aangeboden aan mensen met een
(verstandelijke) beperking ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, ras, nationaliteit,
geslacht of seksuele geaardheid. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het oprichten, ontwikkelen, exploiteren en instand houden van voorzieningen
- het bevorderen van integratie en participatie van haar cliënten
- het bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers
- het (doen) treffen van voorzieningen voor de geestelijke en godsdienstige begeleiding
van haar cliënten
De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

(**) 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?

De stichting voert de volgende werkzaamheden uit:
- Intramurale 7x24-uurszorg
- Ambulante begeleiding
- Dagbesteding
- Leerwerkprojecten
- Logeervoorziening
- Buitenschoolse opvang

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting verwerft structureel haar inkomsten uit de WLZ, WMO en Jeugdwet.
Incidenteel worden inkomsten verworven van fondsen of particuliere donateurs, met
name bedoeld voor de ondersteuning van cliënten of voor zorgactiviteiten die niet uit
de reguliere middelen bekostigd kunnen worden.

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).

De stichting besteedt haar inkomsten aan het verlenen van zorg aan haar cliënten en
alle middelen die daartoe nodig zijn. De stichting volgt daarbij de wettelijke
voorschriften uit WLZ, WMO en Jeugdwet, alsmede specifieke eisen van
opdrachtgevers zoals het zorgkantoor, de gemeenten en de jeugdregio.

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

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 stichting volgt de CAO Gehandicaptenzorg.

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.

https://www.cavent.nl/assets/uploads/2021/05/Kwaliteit_2020.pdf

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

https://www.cavent.nl/assets/uploads/2021/05/Kwaliteit_2020.
pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

1.987.527

€

1.990.056

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

1.987.527

€

1.990.056

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

513.529

€

339.446

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

3.312.887

€

3.315.406

+
€

3.826.416

€

5.813.943

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

Eigen vermogen

€

3.786.530

€

3.951.426

Voorzieningen

€

782.011

€

735.114

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

1.245.402

€

958.368

Totaal

€

5.813.943

€

5.644.908

+
€

3.654.852

€

5.644.908

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

9.188.789

€

8.762.206

Subsidies

€

245.633

€

27.137

Overige bedrijfsopbrengsten

€

684.975

€

476.220

Som der bedrijfsopbrengsten

€

10.119.397

€

9.265.563

Giften & donaties particulieren

€

2.915

€

8.174

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

2.915

+
8.174

+

+

€

10.122.312

€

9.273.737

Personeelskosten

€

6.881.395

€

6.266.786

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

197.591

€

173.974

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

3.208.173

Som der bedrijfslasten

€

10.287.159

Saldo financiële baten en lasten

€

-50

Resultaat

€

-164.897

Totaal baten

Lasten

+

+

€

2.904.726

€

9.345.486

€

1.376

€

-70.373

+

+
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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.cavent.nl/assets/uploads/2022/01/Jaarrekening-2020.pdf

https://www.cavent.nl/assets/uploads/2022/01/Jaarrekening-2020
.pdf

Open

