Aanvullend ANBI verslag 2020

Stichting Maria-oord
Algemene gegevens
Naam: Stichting Maria-oord
RSIN/Fiscaal nummer: 34.33.870
Bezoekadres:
Hoge Ham 25
Postcode + plaats 5104 JA Dongen

Website: www.mariaoord.nl
E-mail: info@mariaoord.nl
Telefoonnummer: 0162-381100
Postadres: zie bezoekadres

Samenstelling bestuur
Raad van Bestuur
Dhr. A.F.M. Vlemmix
Raad van Toezicht;
Dhr. H. Weggen MHA
Dhr. Mr. P. Gerritse
Dhr. S. de Kort
Mw. M. Palmen Msc
Mw. Dr. M.J. Smits

Voorzitter
bestuurlijke/algemene en zorginhoudelijke zaken
Plv. Voorzitter, juridische zaken
Lid, Financiële zaken en vastgoed
Lid, HRM zaken
Lid, kwaliteit en ondernemerschap

Doelstelling conform statuten
Maria-oord heeft ten doel het verlenen van goede zorg, waaronder begrepen het
verschaffen van huisvesting, verzorging en verpleging op maat, aan
zorgbehoevende ouderen, waarbij de zorgvraag van de individuele cliënt
richtinggevend is voor de wijze waarop de inhoud van de zorg tot stand komt, en
voorts al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
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.
De primaire doelgroep van Maria-oord zijn ouderen met een zorgbehoefte,
waaronder onder andere de religieuzen van de Congregatie van de Zusters
Franciscanessen van Dongen (hierna te noemen: de "Congregatie") en andere
religieuzen.
Maria-oord heeft de katholieke levensbeschouwing als grondslag.
Maria-oord zal voorzieningen treffen die noodzakelijk zijn voor de geestelijke en
godsdienstige begeleiding van haar cliënten.
Maria-oord beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt
derhalve niet het maken van winst.

Missie (actueel beleidsplan)
Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dichtbij de cliënt,
haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Onze diensten
zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de klant, die kan wonen en leven in een
omgeving waarin men zich thuis voelt, aansluitend bij zijn of haar beleving,
waarbij ruimte is voor de eigen (religieuze) leefstijl. Maria-oord is een
maatschappelijke onderneming die haar diensten levert aan cliënten in de
gemeenten Dongen en Oosterhout. Respect en aandacht staan daarbij voor ons
centraal. Onze dienstverlening is gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg,
innovatief binnen een kleinschalige, flexibele setting, waar nodig in
samenwerking met partners.
Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast
ontplooiingsmogelijkheden willen we ook een omgeving bieden waarin met
plezier en passie, prestaties geleverd kunnen worden.
Visie (actueel beleidsplan)
Ouderenzorg zal steeds meer geleverd worden met als uitgangspunt de kwaliteit
van leven van de cliënt. Daarbij is de cliënt bepalend in zijn
ondersteuningsvragen en de invulling daarvan. Steeds meer zal, waar nodig met
de naasten en de omgeving, een persoonlijke, optimale, oplossing geboden
worden. Daarbij is nadrukkelijk de eigen rol en regie bij de inhoud van het leven
van de cliënt de leidraad bij de dienstverlening, die bij voorkeur in de eigen
omgeving plaats vindt.
Mantelzorg en hulp in de eigen omgeving maken een buurt/wijkgerichte aanpak
in samenhang met gemeentelijke aanpak en regelgeving noodzakelijk. Mariaoord wil daarbij nadrukkelijk een rol nemen in de Dongense samenleving. Vanuit
haar achtergrond is Maria-oord onderscheidend in haar aanbod voor de ouder
wordende woonconsument met een toenemende zorg-/servicevraag. In
samenhang met de religieuze context van de kloosteromgeving en de aanwezige
congregaties is er een specifieke leefstijl en identiteit van cliënten te noemen, die
als doelgroep is te onderscheiden.
De kernwaarden die uit deze missie en visie zijn afgeleid zijn:
•
Respect en aandacht voor de (specifieke) leefstijl en identiteit van onze
cliënten
•
Een persoonlijke, optimale oplossing voor de cliënt
•
Kleinschalig, innovatief en flexibel werken
•
Werken met plezier en passie voor goede prestaties.
Vanuit het Franciscaanse gedachtengoed worden deze kernwaarden aangevuld
met de waarden van
Sint Franciscus;
 Zorg
 Doen
 Eenvoud
 Loslaten

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht kent jaarlijks conform de Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen zorg- en hulpverlening een aantal punten toe aan Maria-oord.
De Raad van Bestuur ontvangt het hierbij behorend bezoldigingsmaximum. De
leden van de Raad van Toezicht ontvangen 70% van het bezoldigngsmaximum.
Verslag Activiteiten
Zie “Jaarverslag Maria-oord 2020”
Stichting Maria-oord heeft in 2020 geen giften/nalatenschappen ontvangen.
Verkorte staat van baten en lasten
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de
begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020

2020

2019

€

€

€

4.923.620

4.571.603

4.054.343

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

266.780

20.000

44.001

Overige bedrijfsopbrengsten

855.180

865.208

880.208

6.045.580

5.456.810

4.978.552

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa

4.361.862

4.225.612

3.600.898

55.983

73.617

65.793

Overige bedrijfskosten

1.304.020

1.098.726

1.099.845

Som der bedrijfslasten

5.721.865

5.397.955

4.766.536

323.715

58.855

212.016
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RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING

323.910

58.855

212.616

RESULTAAT BOEKJAAR

323.910

58.855

212.616

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

