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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel
4 1 0 6 4 7 4 7

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

Wanssumseweg 12a, 5807 EA Oostrum
0 4 7 8 6 3 5 2 0 0

E-mailadres

info@derooysewissel.nl

Website (*)

www.derooysewissel.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 6 4 8 7 8 7 2
4 6 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.E.M. Tijhuis

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J.L.M. Hendrikx

IB 113 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel wordt bestuurd door
Stichting VIGO

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

Als aanbieder van forensische zorg, bedienen wij de hele forensische keten. Van
klinisch behandelen, ambulant behandelen tot begeleid wonen. Ons doel is de
maatschappij veiliger te maken. Daar leven we immers zelf ook in. We behandelen als
het moet en voorkomen als het kan. Wij geven onze patiënten niet op. Zijn of haar
mogelijkheden zijn bepalend, niet het delict.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

Instelling is aanbieder van forensische zorg, zowel klinisch, ambulant als op gebied van
wonen en begeleiden.
Er is sprake van 24/7 zorg in de klinische setting en op het gebied van wonen en
begeleiden.
Met deze zorg dragen wij bij aan het veiliger maken van de samenleving. Binnen de
aangeboden zorg is er aandacht voor risicomanagement en toezicht op onze patienten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De forensische zorg wordt bekostigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De
ambulante vrijwillige zorg wordt door zorgverzekeraars bekostigd.

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).

De verkregen middelen worden besteed aan de zorg van en voor patienten. Onze
financiers verwachten van ons en houden toezicht op de doelmatige inzet van deze
middelen.

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

www.derooysewissel.nl

Open

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Statutair bestuur en voor de leden van het beleidsbepalend orgaan geldt de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

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.

https://www.derooysewissel.nl/over-ons/publicaties/

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

Het personeel is aangesloten bij de CAO GGZ

https://www.derooysewissel.nl/over-ons/publicaties/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 33.247.283

Financiële vaste activa

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 14.532.972

€ 28.785.954

€ 23.498.476

€ 15.942.099

Voorzieningen

€

1.259.141

€

Langlopende schulden

€

9.638.063

€ 10.013.812

Kortlopende schulden

€ 17.588.800

€ 19.075.910

Totaal

€ 57.271.958

+

1.217.741

€
€

9.491.703

8.787.183

€
€ 29.076.657

+

+
€ 37.863.840

+

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 15.942.099

€ 24.024.675
Totaal

31-12-2020

€

€

+

€ 33.247.283
Voorraden

Passiva

31-12-2019 (*)

€ 57.271.958

+
€ 53.805.939

https://www.derooysewissel.nl/over-ons/publicaties/

+

+
€ 53.805.939
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

50.543.339

€

45.749.289

Subsidies

€

1.061.957

€

408.786

Overige bedrijfsopbrengsten

€

321.106

€

296.492

Som der bedrijfsopbrengsten

€

51.926.402

€

46.454.567

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

51.926.402

€

46.454.567

Personeelskosten

€

37.139.420

€

31.243.519

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.368.042

€

1.231.867

Huisvestingslasten

€

1.494.181

€

1.310.255

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

-1.779.307

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

8.346.754

€

Overige bedrijfskosten

€

Som der bedrijfslasten

€

46.569.090

Saldo financiële baten en lasten

€

-69.834

Resultaat

€

5.287.478

Totaal baten

Lasten

+

+

8.951.184

€

+

€

42.736.825

€

-67.272

€

3.650.470

+
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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.

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

Het jaarverslag 2020 wordt in week 20 van 2021 op de website gepubliceerd
https://www.derooysewissel.nl/over-ons/publicaties/

https://www.derooysewissel.nl/over-ons/publicaties/

Open

