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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Oktober
4 1 0 9 4 1 1 9

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

Wielewaal 10
0 4 9 7 3 3 1 9 8 2

E-mailadres

secretariaatrvb@zorginoktober.nl

Website (*)

www.zorginoktober.nl

RSIN (**)

8 0 5 4 9 9 4 6 5

Aantal medewerkers (*)

1 8 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J Vogel en M.P.A.A. van Zoom

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het leveren van zorg en huisvesten van ouderen in het kader van de Wlz, ZVW en
Wmo.

(**) 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?

Bij Oktober willen we de beste zorg leveren aan kwetsbare ouderen en
jonggehandicapten. We willen dat ze zich thuis voelen, waar ze ook wonen. Veel van
onze cliënten worstelen met de veranderingen in hun leven. Er is veel wat ze nog
willen doen, maar ze moeten steeds vaker om hulp vragen. Voor deze mensen willen
wij er zijn. We bieden hen alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Zodat ze
kunnen leven op een manier die bij hen past. Dat doen we niet alleen in een
zorgcentrum, maar ook thuis. Omdat we vinden dat mensen thuis waardig moeten
kunnen leven en sterven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vanuit de Wlz, zorgverzekeraars en gemeentes

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).

Voor het leveren van zorg aan ouderen. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

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

https://www.zorginoktober.nl/oktober/publicaties/jaardocumenten/

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 WNT is van toepassing voor de bestuur en toezichthouders. De verantwoording is
opgenomen in de jaarrekening. Het personeel valt onder de CAO VVT.

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.

Zie jaarverslag 2020

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

https://www.zorginoktober.nl/oktober/publicaties/jaardocument
en/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 34.254.380

Financiële vaste activa

€

€

205.988

87.217

187.954

€ 34.971.086
€

+

€ 34.547.585

87.287

€ 35.246.327

Voorraden

€

95.116

€

87.115

Vorderingen &
overlopende activa

€

7.106.630

€

4.021.080

Effecten

€

Liquide middelen

€

9.016.057

€

+

8.447.052

Eigen vermogen

€ 25.336.541

€ 23.672.994

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 12.437.429

€ 13.605.344

Kortlopende schulden

€ 12.126.187

€

Totaal

€ 50.765.388

865.231

671.300

9.851.936

+
€ 12.555.247

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€ 16.217.803
Totaal

+

31-12-2021

€ 50.765.388

Zie de jaarrekening 2020 van Stichting Oktober

+
€ 47.801.574

+

+
€ 47.801.574
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

79.135.508

€

70.974.926

Subsidies

€

3.015.104

€

1.156.453

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.352.618

€

1.977.093

Som der bedrijfsopbrengsten

€

83.503.230

€

74.108.472

Giften & donaties particulieren

€

3.356

€

8.202

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

3.356

+
8.202

+

+

€

83.506.586

€

74.116.674

Personeelskosten

€

62.106.368

€

54.117.712

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.363.519

€

3.155.828

Huisvestingslasten

€

4.541.173

€

4.878.147

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

11.266.320

€

10.645.548

Som der bedrijfslasten

€

81.277.380

€

72.797.235

Saldo financiële baten en lasten

€

-565.650

€

-534.596

Resultaat

€

1.663.556

€

784.843

Totaal baten

Lasten

+

+

+

+
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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.

Zie de jaarrekening 2020 van Stichting Oktober.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.zorginoktober.nl/oktober/publicaties/jaardocumenten/

Open

