
 

 

  

Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A. 
 
te 's-Hertogenbosch 
 

Rapport inzake de jaarrekening 2021 
 



 

 2  

Inhoudsopgave 

Accountantsverslag 3 
Samenstellingsverklaring van de accountant 4 

Financiële positie 5 

Fiscale positie 6 

Jaarrekening 2021 7 
Balans per 31 december 2021 8 

Winst- en verliesrekening over 2021 10 

Kasstroomoverzicht over 2021 11 

Algemene toelichting 12 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 13 

Toelichting op balans 17 

Toelichting op winst- en verliesrekening 22 

Overige toelichtingen 25 

 

 



   

 

ACCOUNTANTSVERSLAG 
  



 
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   www.coneyminds.nl 

Coney Assurance BV 
Van Nelleweg 1212 

3044 BC  Rotterdam 
T +31 (0)10 284 92 88 

  
 
     

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: Het bestuur van Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A. 
 

De jaarrekening van Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A. te 's-Hertogenbosch is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In 
deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen.  
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Regeling verslaggeving WTZi 
(RvW) en de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 
Zorginstellingen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 
verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samestellingsverklaring. 
 
Rotterdam, 20 mei 2022 
 
Coney Assurance B.V. 
 
was getekend 
 
N. Kaspers-Broekhuizen MSc RA 
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Financiële positie 

Kengetallen financiële positie 

Liquiditeit 

  2021 2020 2019 2018 2017 

  kengetal kengetal kengetal kengetal kengetal 

Current ratio (vlottende activa / 
kortlopende schulden) 

1,78 1,74 2,29 1,57 1,20 

Quick ratio (vlottende activa minus 
voorraden / kortlopende schulden) 

1,78 1,74 2,29 1,57 1,20 

Solvabiliteit 

  2021 2020 2019 2018 2017 

  % % % % % 

Solvabiliteitsratio I (eigen vermogen / 
totaal vermogen) 

45 43 56 36 17 

Solvabiliteitsratio II (eigen vermogen / 
vreemd vermogen) 

83 76 129 57 20 

Omloopsnelheid 

  2021 2020 2019 2018 2017 

  dagen dagen dagen dagen dagen 

Omloopsnelheid debiteuren (debiteuren 
/ netto-omzet x 365) 

29 44 46 46 25 

Rentabiliteit 

  2021 2020 2019 2018 2017 

  % % % % % 

Rentabiliteit eigen vermogen (resultaat 
na belasting / gemiddeld eigen 
vermogen) 

29,9 77,2 88,3 43,6 4,1 
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Fiscale positie 

Verschuldigde vennootschapsbelasting 

Berekening belastbaar bedrag 2021 

  € 

Resultaat voor belastingen 150.161 

Fiscaal resultaat 150.161 

Fiscaal niet-aftrekbaar deel van de kosten 602 
Investeringsaftrek -3.354 

Belastbaar bedrag 147.409 

Berekening vennootschapsbelasting         
Eerste schijf 15,00 % van 147.405 22.110 

Verschuldigde vennootschapsbelasting 22.110 

Belastingen 

Specificatie belastinglast  2021 

  € 

Verschuldigde vennootschapsbelasting volgens berekening 22.110 
Afrondingsverschil 1 

Belastingen volgens de winst- en verliesrekening 22.111 
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Balans per 31 december 2021 

Activa 

(voor voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Vaste activa 
        

Immateriële vaste activa   16.428   9.741 
Materiële vaste activa   1.811   - 
Financiële vaste activa   10.000   - 

Vlottende activa 
        

Debiteuren en overige vorderingen   393.391   329.196 
Liquide middelen   664.233   507.181 

Totaal 
  

1.085.863 
  

846.118 



Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A., te 'S-Hertogenbosch  
 

 

 9 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

Passiva 

(voor voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Overige reserves 364.157   161.245   
Onverdeeld resultaat 128.050   202.912    

  492.207   364.157 

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 
jaar) 

  593.656   481.961 

     
Totaal 

  
1.085.863 

  
846.118 
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Winst- en verliesrekening over 2021 

    2021   2020 

  € € € € 

Opbrengsten zorgprestaties 2.321.112   2.028.389   
Subsidies 81.701   59.935   
Overige bedrijfsopbrengsten 15.943   10.885   

Brutomarge   2.418.756   2.099.209 

Personeelskosten 2.033.978   1.729.540   
Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa 

3.479   -   

Overige bedrijfskosten 230.807   122.463   

Som der kosten   2.268.264   1.852.003 

Bedrijfsresultaat 
  

150.492 
  

247.206 

Financiële baten en lasten   -331   -107 

Resultaat voor belastingen 
  

150.161 
  

247.099 

Belastingen   -22.111   -44.187 

Resultaat na belastingen 
  

128.050 
  

202.912 
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Kasstroomoverzicht over 2021 

Indirecte methode 2021 2020 

  € € 

Bedrijfsresultaat 150.492 247.206 
Aanpassing voor afschrijvingen 3.479 - 
Vorderingen -64.195 -168.504 
kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 158.981 318.151 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 248.757 396.853 

Ontvangen interest - -107 
Betaalde interest -331 - 
Betaalde winstbelasting -69.397 -5.101 

Kasstroom uit operationele activiteiten 179.029 391.645 

Investeringen in immateriële vaste activa -10.012 -9.741 
Investeringen in materiële vaste activa -1.965 - 
Verwerving van groepsmaatschappijen -10.000 - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -21.977 -9.741 

Mutatie in liquide middelen 157.052 381.904 
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Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten 
Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A. is statutair (en feitelijk) gevestigd te 's-Hertogenbosch, op 
het adres Dorpstraat 4 5221 AH, en is geregistreerd onder KvK nummer 61685186.  
  
De belangrijkste activiteiten zijn persoonlijke verzorging, verpleging en medisch specialistische 
verpleging. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De activiteiten vinden plaats in 's-Hertogenbosch. 

Vrijstelling van consolidatie 
De (enige) 100% deelneming van Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A. betreft Zorgpersoneel en 
Dienstverlening B.V. te 's-Hertogenbosch een rechtspersoon als bedoeld in art. 7 lid 6 RVW, derhalve is 
consolidatie achterwege gelaten. 

Informatie met betrekking tot de continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en 
daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen. 
  
Vergelijkende cijfers  
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te 
maken. Deze herrubriceringen betreffen bestedingen (kosten) welke in 2020 waren opgenomen onder 
de subsidies (omzet) ad € 1.438. Deze zijn nu geherrubriceerd onder de algemene kosten 
(exploitatiekosten). 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders 
vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en 
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 
  
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de 
balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 
  
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 
omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet 
aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans 
opgenomen verplichtingen. 
  
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet 
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 
verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij 
de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt 
uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen 
voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich 
voordoen. 
  
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt 
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de 
transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met 
eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de 
weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Schattingswijzigingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.  

Bijzondere posten 
Waarderingsgrondslag WNT  
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de 
wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instelling specifieke (sectorale) regels. 

Overheidssubsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen. 

Grondslagen voor waardering activa 

Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige voordelen die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de instelling en de kosten van 
dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.  
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd 
met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen 
bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting van de balans is 
gespecificeerd. De verwachte gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden aan het eind van elk 
boekjaar opnieuw beoordeeld. 

Materiële vaste activa 
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en 
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen verkrijgings- of kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.  
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste 
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten 
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 
 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; 
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze 
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. 
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Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze 
op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A. in deze situatie 
geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen 
heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening 
getroffen. 
 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de 
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de 
grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 
waardering. 
 
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de 
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. 
 
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde 
dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd 
tegen reële waarde. 

Debiteuren en overige vorderingen 
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door 
toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie 
in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen 
geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 
verwachte oninbaarheid.  

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Grondslagen voor bepaling resultaat 

Opbrengsten zorgprestaties 
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten 
diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. 
waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is 
verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten 
worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts 
verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk 
budget voor aanvaardbare kosten is wel/geen rekening gehouden met de na-indexering. De met de 
opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.  

Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van 
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 



Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A., te 'S-Hertogenbosch  
 

 

 16 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Grondslagen voor kasstroomoverzicht 

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd 
langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en 
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij 
geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. 
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Toelichting op balans 

Immateriële vaste activa 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Kosten van ontwikkeling thuisbasis app 16.428 9.741 

Totaal 16.428 9.741 

  

Kosten van 
ontwikkeling 

thuisbasis 
app 

  € 

Boekwaarde 1 januari 2021 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 9.741  

9.741 

Mutaties 2021 
  

Investeringen 10.012 
Afschrijvingen -3.325  

6.687 

Boekwaarde 31 december 2021 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 19.753 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.325  

16.428 

Afschrijvingspercentage 20,0 

Materiële vaste activa 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.811 -  

1.811 - 
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Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen 

  € 

Boekwaarde 1 januari 2021 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs -  

- 

Mutaties 2021 
  

Investeringen 1.965 
Afschrijvingen -154  

1.811 

Boekwaarde 31 december 2021 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.965 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -154  

1.811 

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) 20,0 

Financiële vaste activa 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 10.000 - 

Totaal 10.000 - 

  

Deelnemingen 
in groeps-

maatschappijen 

  € 

Boekwaarde 1 januari 2021 - 

Mutaties 2021 
  

Investeringen 10.000  

10.000 

Boekwaarde 31 december 2021 10.000 
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Debiteuren en overige vorderingen 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Vorderingen op handelsdebiteuren 186.907 242.878 
Groepsmaatschappijen 250 - 

Overige vorderingen en overlopende activa 
    

Nog te ontvangen subsidiebedragen 99.620 - 
Nog te ontvangen zorgbonus - 55.450 
Nog te factureren omzet 106.614 28.565 
Overig - 2.303 

  206.234 86.318 

Totaal 393.391 329.196 

Liquide middelen 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Banktegoeden 
    

Zakelijke rekening 343.580 250.974 
Bedrijfsspaarrekening 320.653 256.207 

Totaal 664.233 507.181 

Toelichting 
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 
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Eigen vermogen 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Overige reserves 364.157 161.245 
Onverdeeld resultaat 128.050 202.912 

Totaal 492.207 364.157 

  
Aandelen-

kapitaal 
Overige 
reserves 

Onverdeeld 
resultaat Totaal 

  € € € € 

Stand 1 januari 2021 - 161.245 202.912 364.157 

Mutaties 2021 
        

Verdeling resultaat - 202.912 -202.912 - 
Resultaat boekjaar - - 128.050 128.050  

- 202.912 -74.862 128.050 

Stand 31 december 2021 - 364.157 128.050 492.207 
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Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 166.262 54.365 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
    

Vennootschapsbelastingschulden 12.562 59.848 

Loonheffing- en premieschulden 
    

Af te dragen loonheffing inzake zorgbonus - 24.450 
      

  12.562 84.298 

Terug te betalen subsidiebedragen 71.127 - 

Overige schulden en overlopende passiva 
    

Nog te betalen uitbesteed werk 203.333 173.001 
Nog te besteden subsidiebedragen 129.818 91.605 
Nog te betalen aan ZZP'ers - 31.000 
Nog te betalen onderzoek Het Klooster in Waalre - 25.000 
Nog te betalen bestuurskosten - 8.470 
Nog te betalen vergoeding wijkteams 6.000 6.750 
Nog te betalen accountants- en administratiekosten 4.000 4.000 
Nog te betalen materialen - 3.000 
Overig 554 472 

  343.705 343.298 

Totaal 593.656 481.961 
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Toelichting op winst- en verliesrekening 

Omzet en brutomarge 

  2021 2020 

  € € 

Opbrengsten zorgprestaties 
    

Opbrengsten Zorgverzekeringswet 1.929.702 1.688.634 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 391.410 339.755 

  2.321.112 2.028.389 

Subsidies 
    

Zorgbonus - 31.000 
Vergoeding extra kosten Corona 2020 - 27.497 
Subsidie SET COVID2.0 81.701 1.438 

  81.701 59.935 

Overige bedrijfsopbrengsten 
    

Lidmaatschap 14.718 10.535 
Doorbelaste kosten 1.225 350 

  15.943 10.885 

Som der bedrijfsopbrengsten 2.418.756 2.099.209 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 2.418.756 2.099.209 

Personeelskosten 

  2021 2020 

  € € 

Andere personeelskosten 
    

Honorarium Raad van Bestuur (incl. btw) 129.556 97.708 
Honorarium Raad van Toezicht 3.709 3.709 

  133.265 101.417 

Personeel niet in loondienst 
    

Personeel niet in loondienst 1.900.713 1.597.123 
Zorgbonus - 31.000 

  1.900.713 1.628.123 

Totaal 2.033.978 1.729.540 
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

  2021 2020 

  € € 

Afschrijving op immateriële vaste activa 3.325 - 
Afschrijving op materiële vaste activa 154 - 

Totaal 3.479 - 

Overige bedrijfskosten 

  2021 2020 

  € € 

Overige personeelsgerelateerde kosten 18.852 21.550 

Huisvestingskosten 
    

Huur 4.463 3.600 
Overige huisvestingskosten 1.338 26 

  5.801 3.626 

Exploitatiekosten 85.956 1.438 

Verkoopkosten 
    

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.392 945 
Overige verkoopkosten 15.335 11.287 

  16.727 12.232 

Kantoorkosten 33.546 24.636 

Algemene kosten 
    

Overige algemene kosten 69.925 33.981 
Onderzoek Het Klooster in Waalre - 25.000 

  69.925 58.981 

Totaal 230.807 122.463 

Financiële baten en lasten 

  2021 2020 

  € € 

Overige financiële lasten -331 -107 

Financiële baten en lasten (saldo) -331 -107 
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Belastingen 

  2021 2020 

  € € 

Vennootschapsbelasting huidig boekjaar 22.111 44.187 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 22.111 44.187 
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Overige toelichtingen 

Resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 
De algemene ledenvergadering heeft de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 
vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.  

Voorstel resultaatbestemming 
De leden stellen in de algemene ledenvergadering voor het resultaat over het boekjaar 2021 ten 
bedrage van € 128.050 geheel ten gunste van aan het eigen vermogen te brengen. 

Ondertekening 

's-Hertogenbosch, 19 mei 2022 

Naam Functie Handtekening 
    
Y. de Ruijter Bestuurder 

 

H. van Tintelen Bestuurder 
 

O. Pothoven Bestuurder 
 

I.J.E. Boelens Toezichthouder 
 

A.J.G. Broenink Toezichthouder 
 

 

 

 

  
 



1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde 
functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op 
termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de 
overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde 
functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op 
termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

Gegevens 2020

N.v.t.N.v.t.N.v.t.

€ 22.250 € 69.810 € 23.750

€ 34.908 € 110.445 € 37.261

Foutherstel
De onderstaande gegevens zijn aangepast. Vorig jaar was per abuis bij Y. de Ruijter en O. van Pothoven ook de verstrekte vergoeding voor verrichte 
zorgprestaties meegenomen terwijl dit voor deze personen niet moet worden meegenomen op basis van artikel Artikel 1.5a. Daarnaast waren de bedragen 
inclusief BTW opgenomen. 
De bezoldiging van Y. de Ruijter is verlaagd van € 57.802 naar € 22.250, de bezoldiging van H. van Tintelen van € 85.983 naar € 69.810 en van 
O. Pothoven van € 54.919 naar € 23.750. 

Door het opnemen van onderstaande gegevens is foutherstel toegepast en afgewikkeld. Het foutenherstel heeft niet geleid tot een onverschuldigde 
betaling. 

€ 22.250 € 69.810 € 23.750

€ 22.250 € 69.810 € 23.750

€ 0 € 0 € 0

nee nee nee

1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

0,31 0,995 0,34

Y. de Ruijter H. van Tintelen O. Pothoven

Bestuurder Bestuurder Bestuurder

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

€ 26.397 € 57.750 € 24.103

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

€ 41.209 € 90.496 € 37.770

€ 26.397 € 57.750 € 24.103

€ 26.397 € 57.750 € 24.103

€ 0 € 0 € 0

nee nee nee

0,36 0,78 0,33

Y. de Ruijter H. van Tintelen O. Pothoven

Bestuurder Bestuurder Bestuurder

WNT-verantwoording 2021 Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A.

De WNT is van toepassing op Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A.. Het voor Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A. toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 116.000, zijnde klasse I.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 
maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 
aangemerkt 3

1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12



Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Gegevens 2021

bedragen x € 1
Bezoldiging voor de 
werkzaamheden als 
topfunctionaris bij 
Zorgcoöperatie Thuisbasis 
Nederland
Bezoldiging voor andere 
werkzaamheden dan die als 
topfunctionaris bij 
Zorgcoöperatie Thuisbasis 
Nederland
Bezoldiging voor de 
werkzaamheden bij gelieerde 
rechtspersonen van 
Zorgcoöperatie Thuisbasis 
Nederland
-/- Dubbeltellingen door 
doorbelastingen

Subtotaal

Het voor de WNT-instelling 
geldende bezoldigingsmaximum 
dan wel een voor de individuele 
topfunctionaris toegestane 
hogere bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging

Het bedrag van de 
overschrijding en reden waarom 
de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Bezoldiging voor andere 
werkzaamheden  dan die als 
topfunctionaris bij 
Zorgcoöperatie Thuisbasis 
Nederland

Bezoldiging voor andere 
werkzaamheden  dan die als 
topfunctionaris bij 
Zorgcoöperatie Thuisbasis 
Nederland

€ 1.855 € 1.855

N.v.t. N.v.t.

I. Boelens A. Broenink

€ 1.855 € 1.855

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

€ 1.855 € 1.855

I. Boelens A. Broenink

€ 1.855 € 1.855

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling

N.v.t. N.v.t.

€ 16.650 € 11.100

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar 
als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-
instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een 
topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of 
bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)  .
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