




























































 

 
 



 



 

 

 

 

 





Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 46.760€             57.936€          104.696€        
Compensatie personele meerkosten corona -€                
Compensatie materiële meerkosten corona 3.435€            3.435€            
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                
Overige corona-compensatie 33.566€          33.566€          
Totaal toegekende corona-compensatie 46.760€             -€               57.936€          -€               -€               37.000€          141.696€        

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-
compensatie 2020**

-€                

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 
2020

46.760€             -€               57.936€          -€               -€               37.000€          141.696€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2020 169.413€           280.375€        1.794.671€     2.244.459€     
- begroting 2020 170.700€           366.900€        1.789.800€     2.327.400€     
- jaarrekening 2019 177.695€           375.067€        1.975.039€     2.527.801€     

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-
compensatie 2020 in opbrengsten 2020

27,60% ############ 20,66% ############ ############ 2,06% 6,31%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020

Stichting Caleidoz
Zevenaar

50306839

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, 
waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd 
worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de 
compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de 
corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Corona heeft ons werk en ons leven op zijn kop gezet. We hebben crisismanagement gedaan met de gemeenten, die hierbij zijn bijgesprongen. Op de korte termijn heeft dat Caleidoz 
zekerheid en de nodige steun gegeven. Er is ook vertrouwen vanuit gegaan, die voor ons belangrijk was. Een risico is dat op de lange termijn gemeenten niet (meer) kunnen 
investeren in preventie. En dat sociaal werk jaarlijks uit tijdelijke subsidies en projectsubsidies wordt bekostigd. Het sociaal domein heeft een lange termijn visie en lange termijn 
financiering nodig, ondanks corona en ondanks de aankomende landelijke (2021) en lokale verkiezingen (2022).  Het sociaal werk en de dagbesteding zijn zoveel als mogelijk 
doorgegaan. Veilig, flexibel, persoonlijk en met heel veel betrokkenheid. Dit is mede mogelijk gemaakt door gemeentelijke compensatie.

Het sociaal werk en jongerenwerk zijn vrij snel tot de lijst met vitale beroepen gerekend. Dat betekende dat de professionals hun werk konden voortzetten samen met vrijwilligers. En 
dat hebben zij zoveel mogelijk gedaan binnen de geldende maatregelen. En dat hebben zij gedaan door flexibel, creatief en proactief te zijn. Het resultaat voor klanten, bezoekers en 
vrijwilligers is als volgt:

1. In de eerste lockdown waren alle locaties dicht. De begeleiding en hulp is op een andere manier vormgegeven. Er is zeer regelmatig telefonisch contact geweest met vaste 
bezoekers, mantelzorgers en (bezorgde) inwoners. Met jongeren is veel online contact geweest. En waar dat mogelijk is, zijn persoonlijke contacten veilig doorgegaan. In deze fase is 
de inzet van vrijwilligers voor groepen een tijd zeer beperkt geweest. 

2. In de zomer zijn alle activiteiten tegen het licht gehouden. Zoveel mogelijk activiteiten zijn hervat, binnen de regel van maximaal 30 bezoekers op 1 locatie. Hierdoor zijn allerlei 
groepsactiviteiten gestopt. Sommige zijn hervat op andere plekken of bij andere organisaties. In deze periode zijn locaties verbouwd en aangepast aan de nieuwe normen. Soms 
duurde het opstarten een tijd, omdat de (openbare) locaties van onze activiteiten nog niet open durfden te gaan. Vrijwilligers hebben bij deze opstart een grote rol gespeeld; zij bleven 
(op basis van hun eigen wensen en mogelijkheden) beschikbaar voor vrijwilligerswerk. 

3. In de huidige (langdurige) lockdown vanaf oktober 2020 zijn alle trefpunten in de dorpen, de twee ontmoetingscentra voor jongeren en huiskamers en dagbesteding voor ouderen 
zoveel mogelijk open. En nog steeds is er veel online en telefonisch contact als live niet mogelijk is; sinds het najaar is de servicedesk van Caleidoz versterkt als eerste toegang voor 
alle welzijnsvragen. Dat betekent dat ook alle betrokken vrijwilligers gewoon werken. En dat ook de vrijwilligers van de hulpdienst vervoer, de maatjes, de ouderenadviseurs actief zijn 
gebleven.

Niet van toepassing

Niet van toepassing



Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 
2020

begroting 
2020

jaarrekening 
2019

Resultaat boekjaar -7.654€           -€                -102.753€       

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020) -0,34% 0,00% -4,06%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. -0,34% 3,72%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Plaats en datum

Naam en ondertekening bestuurder

Ondertekening door het bestuur
Zevenaar, 18 maart 2021

Het financiële resultaat 2020 is € 8.000 negatiever dan begroot. Door de coronamaatregelen moesten activiteiten en dagbesteding worden stopgezet of in andere vormen, veelal 
afgeslankt, worden uitgevoerd. Gedervde inkomsten ten gevolge van het sluiten van de dagbesteding gedurende het eerste half jaar 2020 zijn gecompenseerd door de 
continuïteitsbijdrage WMO en WLZ. Daarnaast is een deel van de gemiste bar-opbrengsten vanuit de gemeente Zevenaar door een extra bijdrage gecompenseerd. De meerkosten 
voor beschermingsmiddelen zijn eveneens door een bijdrage van de gemeente Zevenaar vergoed. Tegenover de overige tegenvallende baten van activiteiten en lagere opbrengst 
dagbesteding door minder deelnemers aan de dagbesteding in het 2e halfjaar staan door een strakke sturing op de personele en huisvestingskosten ook lagere kosten. Echter de 
beooogde groei van het aantal deelnemers aan de dagbesteding is door de coronacrisis niet gerealiseerd. Per saldo heeft de coronacrisis het financiële resultaat 2020 in geringe mate 
beïnvloed, echter zal met name de impact op de dagbesteding ook in 2021 nog groot zijn. 

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie 
heeft zich, naar beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.


