ANBI jaarverslag 2016
Stichting Nusantara Zorg heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 1 januari 2012
onder RSIN 822687033.
Het post- en bezoekadres is Klein Hattem 34
Onze locatie Patria is gevestigd Ceintuurbaan 281
Onze locatie Rumah Melati op Raemdonckstraat 76

7339 HJ Ugchelen
1420 HM Bussum
1336 AL Almere

Alle locaties zijn te bereiken via tel. 088-5390800 en via e-mail: info@nusantara.nl.
Informatie is ook te verkrijgen via onze website: www.nusantara.nl.
Kenmerk van Nusantara
Nusantara zorgt voor de Ned. Indische, Molukse en Javaans-Surinaamse en Perikanan-Chinese
oudere die niet langer zelfstandig kan blijven wonen en/of de oudere die ambulante verpleging en
verzorging ontvangt. Dit gebeurt voor 100% op basis van het algemeen belang zonder winstoogmerk,
zoals beschreven in onze statuten.

Integriteit
Onze toezichthouders, bestuur en medewerkers zijn – voor zover bekend – niet betrokken bij geweld
of anderszins haatdragende activiteiten. Onze medewerkers leveren bij indiensttreding altijd een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in. Dit schept optimale waarborgen dat de onderlinge
bejegening en de dienstverlening aan onze bewoners gebeurt op een professionele en tevens
respectvolle wijze.

Gescheiden vermogen
Nusantara ontvangt gelden voor de zorg van haar bewoners/cliënten van uit de Wlz (Wet Langdurige
Zorg), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en in het kader van de WMO van gemeenten voor die zorgtaken
die aan gemeenten zijn toegewezen.
Deze gelden moeten jaarlijks worden verantwoord en maandelijks/vierwekelijks worden deze gelden
gedeclareerd. In onze jaarverantwoording worden deze gelden verantwoord binnen specifiek
afgescheiden vermogen.

Beloning Toezichthouders en Bestuurder
In de Zorg geldt een beloningscode via de Wet Normering Topinkomens (WNT) die door de Minister
is vastgesteld. Beloningen worden gedaan binnen de daarvoor geldende regels.

Beleidsplan
Nusantara heeft in haar beleidsplan aangegeven, dat de zorg voor onze bewoners/cliënten op een
hoog kwalitatief niveau moet staan. Dit is ook een vereiste van de financiers aan wie wij jaarlijks
verantwoording afleggen. Uitgangspunt daarbij is het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Onze inkomsten komen voor 93% uit de toelating als intramurale zorginstelling. De overige
inkomsten komen van de zorgverzekeraars en gemeenten.
Bestuurder, toezichthouders en managementteam worden maandelijks geïnformeerd over de
financiële resultaten en via kritische succesfactoren, als bezetting, ziekteverzuim e.d.
De kosten bestaan voor een belangrijk deel (65%) uit personele lasten. Voorts zijn van belang de
kosten voor de voeding, de kosten als huismeester en een groot aantal administratieve lasten.

Jaarlijkse verantwoording
Nusantara publiceert jaarlijks haar jaarverslag (inhoudelijk en financieel) op
www.jaarverslagenzorg.nl en op de eigen website (SVP LINK PLAATSEN).

