La Providence
Publicatie Zorginstellingen met ANBI status
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting La Providence is zo’n instelling en wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI stelt. Om
het voor u zo transparant mogelijk te maken leest u hieronder een antwoord op alle eisen en voorwaarden die door de Belastingdienst aan de ANBI worden gesteld.
Organisatie
Kamer van Koophandel nr
RSIN nummer

Stichting La Providence
41062327
3445100

Contactgegevens
adres
telefoon
email
internetsite

Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
(077) 3555656
info@laprovidence.nl
www.laprovidence.nl

Statutair bestuur van instelling
Raad van Toezicht & Raad
van Bestuur

https://www.laprovidence.nl/contactpersonen

Algemeen
Doelgroep

ouderen

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel aan ouderen huisvesting, zorg en dienstverlening op maat te leveren, waarbij de zorgvraag van de individule
cliënt richtinggevend is voor de wijze waarop de inhoud van de zorg tot stand komt en voorts al wat met een en ander rechtreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Bij het realiseren van haar doelstelling gaat de stichting uit van de christelijke levensbeschouwing, maar staat ook open voor andere
overtuigingen. Zij zal voorzieningen treffen die noodzakelijk zijn voor de geestelijke en godsdienstige begeleiding van ouderen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Financiering en besteding
van inkomsten

De activiteiten van La Providence worden gefinancierd vanuit de WLZ, ZVW, WMO, subsidies en overige inkomensstromen. Deze
gelden worden aangewend om onze cliënten passende zorg te bieden. Zie de jaarrekening voor verder detail en toelichting op inkomsten
en uitgaven.

Beleidsplan

Het volledige meejarenbeleidsplan:

Beloning

La Providence is werkzaam in de VVT-sector en hanteert de CAO-VVT en is aangesloten bij de branche-organisatie ACTIZ.
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vallen onder de Wet normering topinkomens. Verantwoording over bezoldiging van deze
functionarissen vindt plaats via de jaarlijkse financiele jaarverantwoording (jaarrekening).

Uitgevoerde activiteiten

Conform de doelstelling biedt La Providence zorg aan aan kwetsbaren in onze samenleving, met name ouderen. Aan deze doelstelling
wordt dagelijks, continu gewerkt en uitgevoerd. Om te blijven voldoen aan de wensen van onze clienten, kwaliteitseisen en overige eisen
en regelgeving wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. In het kwaliteitsverslag wordt de uitwerking van dit plan vastgelegd en onder andere
gecommuniceerd via onze site:
https://www.laprovidence.nl/public/files/(Kwaliteits)Jaarplan%202022%20La%20Providence.pdf

https://www.laprovidence.nl/public/files/Zeekaart%20mjb%20LP.png

Financiël verantwoording
Balans (x €1000)
ACTIVA
31-12-2021
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

10.433
1.090

31-12-2020
10.798
1.027

11.523

Voorraden
Vorderingen & overlopende
activa
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal Activa

31-12-2021
3.665

31-12-2020
3.631

475

249

Langlopende schulden

9.545

10.136

Kortlopende schulden

2.211

2.254

15.896

16.270

Eigen vermogen
Voorzieningen
11.825

-

-

1.722
2.651

1.194
3.251
4.373

4.445

15.896

16.270

Totaal Passiva

Resultatenrekening (x €1000)
Opbrengsten
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige baten zoals giften, donaties, nalatenschappen en andere
Totale opbengsten
Uitgaven
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totale uitgaven
Financiele baten en lasten
Resultaat

Volledige jaarrekening:

https://www.laprovidence.nl/transparantie

2021

2020

11.112
187
583

10.905
127
628

11.882

11.660

8.871
650
2.062
11.583

8.379
622
1.994
10.995

-266

-267

33

398

