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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.



04 van 06

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.
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	1: 
	8: PM Speekenbrink
	10: AGJ Seesing
	9: CY Pernot  Parmentier
	12: M Ketelaars
	11: L Verburg
	7_A4: 0
	16_ML: De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van kleinschalige wooneenheden voor mensen met een handicap in het autistisch spectrum, het (doen) verlenen van de door de bewoners benodigde zorg, alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.De stichting beoogt niet het behalen van winst.
	13_ML: 
	0: Stichting JOVO Veldhoven
	5: www.jovoveldhoven.nl
	2: Venakker 14, 5674 CJ Nuenen
	4_EM: Secretaris@jovoveldhoven.nl
	1_KVK: 17205761
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0612254020
	18_ML: Doel van het woonproject is om de bewoners in staat te stellen om een zo zelfstandig mogelijk eigen leven te leiden. Als wij naar de toekomst van onze bewoners kijken, beseffen we echter dat de stoornis in het autismespectrum het voor hen niet mogelijk maakt om volledig zelfstandig te wonen. Door het realiseren, in stand houden en beheren van dit woonproject creëren we voor hen een eigenplek (appartement)waar ze een veilig, vertrouwd en geborgen thuis kunnen vinden. Dit is alleen mogelijk als de bewoners voldoende en op maat gesneden woonbegeleiding en aanvullende ondersteuning krijgen. Binnen JOVO wordt er geen behandeling geboden. Behandeling (kort of langdurig) kan ingezet worden door zorgverleners (psychiater, psycholoog, GGZ etc.) buiten JOVO en waarbij er een goede communicatie en samenwerking van belang is tussen behandelaar en team van JOVO om tot een zo’n optimaal mogelijk resultaat van de behandeling te komen.Voor de begeleiding van de bewoners wordt zorg ingekocht bij een derde partij .
	19_ML: Inkomsten van de stichting kunen voortkomen uit overheidssteun in de vorm van PGB of uit sponsoring en giften.Uitgangspunt is dat het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt ingezet ten behoeve van de zorg. Deze PGB kan zijn o.b.v. WLZ-GGZ of middels een indicatie voor de WMO. 
	20_ML: Inkomsten komen voornamelijk voort uit WLZ bijdragen welke door de bewoners bij de stichting wordt besteed voor inkoop van zorg. Deze inkomsten worden gebruikt voor het inhuren van personeel bij een derde partij, te weten Prisma.Een ander deel van de WLZ bijdragen, genaamd "de Woonintiatieven Toeslag" wordt gebruikt voor onderhoud van de gebouwen, kosten voor algemene voorzieningen welke ten goede komt aan het welzijn, veiligheid en ontwikkeling van de bewoners.Financiele reserves zijn zover als mogelijk voorbestemd voor geplande en ongeplande kosten, zoals daar zijn: leegstand, groot onderhoud, verbouwing, onderhoud gemeenschappelijke keuken, inventaris, juridische hulp, informatica, huisvesting begeleiding en een financieel risico.
	21: 
	_MLT: https://www.jovoveldhoven.nl/zorgvisie
	knop: 

	22_ML: De stichting draait volledig op vrijwilligers, voornamelijk ouders of vertegenwoordigers van de bewoners.
	23_ML: In 2021 zijn ca. 10 000 uren ingekocht voor het verlenen van zorg en hulp bij huishoudelijke activiteiten.In verband met de COVID situatie zijn er geen grootschallige gemeenschappelijke activiteiten gepland en uitgevoerd. Wel zijn daar, waar de situatie het toeliet, kleinere activiteiten ontplooid als: het gemeenschappelijk eten in een kleine schikking; koffie momenten; en een paar maal BBQ met een grotere groep bewoners.
	24: 
	_MLT: https://www.jovoveldhoven.nl/static/documents/jaarverslag-2021.pdf
	knop: 
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	date01: 
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	2.5_ML: https://jovoveldhoven.nl/static/documents/financieel-overzicht-2021.pdf

	3: 
	1: 
	1_A7: 650256
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 650256
	5_A7: 5500
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 5500
	10_A7: 655756
	11_A7: 494450
	17_A7: 659271
	12_A7: 30340
	18_A7: 
	13_A7: 127261
	19_A7: -3515
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 7220

	2: 
	1_A7: 661248
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 661248
	5_A7: 64
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 64
	10_A7: 661312
	11_A7: 488903
	17_A7: 632193
	12_A7: 2598
	18_A7: 
	13_A7: 133427
	19_A7: 29119
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 7265

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Aankopen en verwervingen worden meteen afgeschreven, daar zij bij beeindiging van activiteiten van generlei waarde worden gezien.Saldo van baten en lasten zijn gereserveerd voor verwachte toekomstige uitgaven als:- Groot onderhoud gebouw (incl. verbouwing en vernieuwing keuken)- Leegstand- Aanschaf inventaris- Juridische kosten
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