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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

S.L.W. Schoch , voorzitter raad van bestuur

E.van Eersel, lid raadvan bestuur

2 3 2 8

Middin levert ondersteuning en zorg aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en

ouderen met een lichamelijke, verstandelijke en/of

meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel

of een beperking als gevolg van ouderdom.

Stichting Middin

https://middin.nl/

Burgermeester Elsenlaan 170 2288 BH Rijswijk

fc@middin.nl

2 7 3 1 0 7 8 7
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1 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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

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

zie ons kwaliteitsrapport Kompas magazine 2021

https://middin.nl/kwaliteit

Via de verschillende financieringsvormen, waarbij de hoofdmoot vanuit de WLZ komt.

Middin is een zorginstelling voor mensen met een beperking en mensen met niet 

aangeboren hersenletsel. We helpen met wonen, weken, leren en leven. Bij mensen 

thuis,in onze woningen en op onze werkplekken

Openhttps://middin.nl/kwaliteit
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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.

Open

Jaarlijks voert de governancesommissie een functioneringsgesprek met de leden

van de raad van bestuur, zowel afzonderlijk als gezamelijk.

De zorgbrede governancecode 2017 vormt het vertrekpunt voor de evaluatie van de

raad van toezicht.

De raad van toezicht volgt in haar vergoedingsregeling de wet Normering

topinkomens.

Binnen Stichting Middin wordt de cao voor de gehandicaptenzorg gevolgd

zie ook hiervoor het kompasmagazine

https://middin.nl/kwaliteit
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

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

91.070.876

12.945.762

493.118

58.965.654

91.563.994

71.911.416

163.475.410

97.836.061

8.710.997

509.962

55.328.521

98.346.023

64.039.518

162.385.541

3 1 1 2 2 0 2 1

16.293.284 15.311.644

67.614.807 61.809.599

40.055.243 42.977.861

39.512.076 42.286.437

163.475.410 162.385.541

31-12-2021 31-12-202131-12-2020 (*) 31-12-2021

https://middin.nl/media/kwaliteit_en_zorg/jaarstukken_2021_def.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

213.430.746

3.683.455

2.829.875

219.944.076

0

148.740.020

6.979.338

21.240.248

35.965.362

222.028.559

7.246.611

4.701.354

233.976.524

0

158.526.170

8.487.854

22.756.475

35.914.773

212.924.968

-1.213.900

5.805.208

225.685.272

-1.247.080

7.044.172

2021 2020 (*)

219.944.076 233.976.524
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3 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.

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

https://middin.nl/media/kwaliteit_en_zorg/jaarstukken_2021_def.pdf

https://middin.nl/media/kwaliteit_en_zorg/jaarstukken_2021_de
f.pdf

Open


