CAV in 2015

Groei, op weg
naar bloei

Voorwoord
‘Sterke basis voor groei en gezonde toekomst’, dat was in 2014 de titel van ons
jaarverslag. In 2015 bleek die basis, na afronding van de reorganisatie en de focus op
integratie met zorginstellingen, een hele rijke voedingsbodem. Een voedingsbodem
voor een stevige groei in omzet, doelmatigheid en kwaliteit. We groeien omdat we
waardering krijgen. De waardering is ontstaan doordat de kwaliteit van ons werk
duidelijk zichtbaar is. In 2015 meldden zorginstellingen veelvuldig cliënten bij ons
aan, en waren de rechtbanken en brancheverenigingen meer dan tevreden over ons
werk. Dit is 2015 in een notendop.
Het jaar 2015 ligt nu achter ons. Met dit jaarverslag blikken wij terug. Wij leggen graag
transparant verantwoording af. Daarnaast kijken wij ook vooruit. De voedingsbodem
van 2014, de groei van CAV in 2015, kan bloeien in 2016. Door een gezondere
financiële en organisatorische basis en een groei in omzet, deskundige bewindvoerders
en kwaliteit van dossiers, bloeien we in 2016 met name in maatschappelijk rendement.
Wij kunnen door deze groei meer voor onze cliënten betekenen. Betere dienstverlening,
professionelere bewindvoering en het sneller zelfredzaam maken van cliënten, geven
de vermaatschappelijking van de bewindvoering weer.
Hoe de bloei er precies uitziet ontdekken we onderweg met elkaar. Dank jullie wel
voor het samen oplopen in 2015.
Erwin Bel, directeur-bestuurder Stichting CAV

Groei

Na de reorganisatie in 2014 werden de CAV-bewindvoerders

verantwoordelijk voor het hele bewindvoeringstraject.
Van acquisitie tot intake, van intake tot bereidverklaring, van
afronding dossier tot financieel zelfredzame burgers. Deze integrale
verantwoordelijkheid leverde hen beter inzicht en overzicht
op over alle werkzaamheden en cliënt en klant één aanspreek
punt. Dit wisten zorginstellingen te waarderen, met een toename
van nieuwe bewindaanvragen als gevolg.
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Vele nieuwe bewindaanvragen brachten extra werk met zich mee.
Om de werkdruk te verlagen, zijn de backoffice-ondersteuners
overgegaan naar de bewindvoerders in het Klantbedrijf. Daarnaast
zijn er ook extra bewindvoerders aangenomen. De werkdruk
is op deze manier met 30 procent verminderd. Hierdoor konden de
bewindvoerders extra aandacht schenken aan hun
cliënten, klanten en de kwaliteit van hun dossiers.
De kwaliteit van de dossiers is daarnaast sterk verbeterd.
Dit met tijdelijke projectondersteuning. Ook is het werken met 2work
geoptimaliseerd en is met nieuwe computers, dubbele
beeldschermen en een digitaal postproces de basis gelegd
voor een verdergaande digitalisering van CAV. Dit alles komt de
kwaliteit van de dossiers sterk ten goede waardoor CAV de hoge
kwaliteitsstandaard naar cliënten, klanten, brancheverenigingen
en rechtbanken kan waarmaken.
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Waardering

Onze cliënten en klanten (zorgpartijen), de rechtbanken en
brancheverenigingen waarderen de door ons geleverde
kwaliteit. Met vijf verstrekkende en diepgaande audits is onze
kwaliteit gemeten door Bureau WSNP, NVVK, BPBI, de Rechtbank,
RIE AD en de accountant. Alle audits hebben wij goed doorstaan en
de verschillende kwaliteitscertificaten zijn met trots ontvangen.
Om aan alle kwaliteitseisen te voldoen is er een aantal acties opgepakt.
Op advies van de accountant is in 2015 gestart met het beschrijven
van alle werkprocessen.
Ook was er veel aandacht voor effectieve aansturing.
De bewindvoerders zijn in teams gaan werken, wat meer samenwerking
mogelijk maakte. Nieuwe teamcoördinatoren zijn geselecteerd
en getraind. De teams hebben meer sturingsinformatie gekregen met
uitgebreide maandrapportages, waarin zij de voortgang in hun
werk kunnen monitoren. Iedereen is uitgebreid betrokken bij de
ontwikkeling van CAV.

Quotes van cliënten en klanten:

“Veel van mijn cliënten zie ik
er financieel bovenop komen.”

“Ik heb geleerd om geen schulden
meer te maken”. Ik wil gewoon bij
CAV blijven, want het gaat nu veel
beter met me.”

De heer B. Konstantinov
van Amsta Karaad (zorgpartner).

De heer F. Azan (cliënt bij Amsta en CAV).
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De werkprocessen, nieuw beleid, de aansturing, maar ook
de toegenomen communicatie, investeringen in tijdelijke projectonder
steuning en de verbeterde functionerings- en beoordelingscyclus hebben
geleid tot een betere kwaliteit van werken. Wat vervolgens
zorgde voor een betere kwaliteit van dossiers en dienstverlening.

Hoe worden cliënten
aangemeld?
40%
60%

Aanmelding via zorgpartner
Aanmelding particulier

Hoeveel cliënten
leveren
zorgpartners aan?

23%

56%
21%

> 50 cliënten
25-50 cliënten
< 25 cliënten

“Zolang er financiële onrust heerst,
komen mensen niet toe aan het
oplossen van de rest van hun
problemen.”

“Het voelt fijn om mijn financiële
zorgen uit handen te kunnen geven.
Hierover hoef ik me niet meer
onrustig te voelen.”

(Samenwerking tussen Puur Zuid en CAV).

De heer Seddiki (cliënt bij Puur Zuid).

7

CAV in 2015 - Jaarverslag 2015

“Ons doel is om cliënten financieel
op eigen benen te laten staan.”

“Samen geven we bewoners weer
vertrouwen in de toekomst.”

(Samenwerkingsverband tussen Pameijer (zorgpartner) en CAV.

(Samenwerkingsverband tussen Parnassia en CAV).

“Soms heb ik het gevoel dat ik
helemaal geen cliënt ben.”

“Voortaan is er elke maand een
financieel spreekuur. Daar ben ik
blij mee. Ik wil niet elke keer bij de
maatschappelijk werkster hoeven
aankloppen als ik meer of extra
zakgeld nodig heb.”

De heer F. Langenberg (cliënt bij Pameijer).

Uitspraak cliënt Parnassia.
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Gezien worden

Het werk van CAV wordt opgemerkt. Wij worden weer gezien.
We zijn bijvoorbeeld uitgenodigd in de Tweede Kamer voor
een hoorzitting over de toekomst van bewindvoering.
Ook worden wij regelmatig gevraagd voor het geven van workshops
over budgetbeheer bij HBO-opleidingen of bij congressen in de zorg.
Wij geven voorlichtingsbijeenkomsten op scholen of
buurtcentra. Daarnaast laten wij ons steeds vaker zien bij de
zorginstellingen. Wij zijn dagdelen in georganiseerde financiële
cafés of ‘gewoon’ op spreekuur op locatie. De bewindvoerders van
CAV zoeken hierin hun eigen weg en benutten mogelijkheden.

Wie zijn wij?

Hulp bij financiële problemen

Grip op geld

Heeft u* schulden, zit u in een uitzichtloze financiële
Op diverse manieren kan CAV uw financiële
Stichting CAV is een maatschappelijk
situatie of dreigt u daarin terecht te komen? Of heeft u
huishouding beheren. Onderstaand geven wij de
ondernemer die mensen helpt met het
regelmatig betalingsproblemen en moeite om het hoofd
verschillende mogelijkheden kort weer. Als u meer
boven water te houden? Overziet u uw eigen financiële
wilt weten over een specifieke dienst, neem dan
beheer van hun financiële huishouding.
huishouden niet meer en wilt u hierover niet meer
gerust contact met ons op.
Mensen die dit niet zelf kunnen door
waken? Dan zorgen wij samen met u voor een oplossing.
bijvoorbeeld een beperking, schuldCAV kan uw totale administratie op basis van
Beschermingsbewind
bewindvoering, inkomensbeheer of budgetbeheer
situatie of door ouderdom. Met ons
Als u door medische of sociale redenen niet meer zelf
verzorgen.
in staat bent om uw eigen financiële belangen te
bewind bieden wij deze mensen
behartigen, kunt u onder beschermingsbewind worden
financiële stabiliteit, zodat zij aan hun
gesteld. Een kantonrechter beslist op basis van
Waar staat CAV voor?
toekomst kunnen werkenMentorschap
of gewoon
medische redenen of schuldenproblematiek of u
• Professioneel financiële zorghulpverlening
Wilt u meer weten?
beschermingsbewind
nodig heeft. Ook het stopzetten
• Betrouwbare
u niet meer zelfstandig beslissingen
nemen over dienstverlening Wilt u meer informatie over onze dienstverlening
en
van hun oude dag kunnenKunt
genieten.

Financiële zorg
voor u

van een beschermingsbewind verloopt via de kanton• Persoonlijke
uw verzorging en (medische) behandeling?
Dan kan eenbenadering dichtbijde bijbehorende kosten? Wij zijn op werkdagen
mentor, die deze beslissingen voor en met u neemt,
telefonisch bereikbaar van 9.00 uur totrechter.
12.00 Hij
uurbeoordeelt of en wanneer u zelf weer in
bent
om uw financiële belangen te behartigen.
uitkomst bieden.
en van 13.00 uur tot 16.00 uur via 088staat
8 228
228.
Uiteraard kunt u ons ook per mail benaderen via
Inkomensbeheer
info@stichting-cav.nl of u kunt een afspraak
maken
Vanuit vier randstedelijkeCuratele
vestigingen
Beschermingsbewind en inkomensbeheer zijn grotenom langs te komen, u bent van harte welkom.
u uw financiële zaken niet meer zelf kunt regelen en
in Amsterdam, Den Haag,Als
Zoetermeer
deels hetzelfde van aard. Belangrijk verschil is echter,
ook niet meer in staat bent zelfstandig over verzorging
dat bij
inkomensbeheer niet een kantonrechter, maar
en Rotterdam werken vijftig
(sociaal,te beslissen, kunt u onder curatele
en behandeling
CAV is een stichting zonder winstoogmerk,
maar
bepaalt wanneer het u niet meer lukt om uw
worden geplaatst. CAV kan dan uw curator worden.
geen overheidsdienst. U moet ons dus uzelf
wel betalen
juridisch en financieel deskundige)
inkomen
voor onze diensten. Voor een aantal van
onze of vermogen zelf te beheren. U gaat een
medewerkers aan het bedienen van
met ons aan en vervolgens beheren wij uw
Testamentaire bewindvoering
diensten kunt u, als u een laag inkomencontract
en geen
inkomensbestanddelen en vaste lasten. Het contract
ruim vierduizend cliënten.In uw testament kunt u beperkingen opnemen over
vermogen heeft, recht hebben op een vergoeding
metinons
hoeheel
(een van) uw nabestaanden na uw overlijden over
van de gemeente. Voor de mogelijkheden
uwkunt u op ieder gewenst moment beëindigen,
Samenwerken is voor ons
moet
uw nalatenschap kunnen beschikken. U kunt CAV als
specifieke situatie, kunt u altijd contactwel
met
onsu rekening houden met een opzegtermijn.

Samen sterk

belangrijk. Om nog dichter bij onze
testamentair bewindvoerder laten benoemen en in uw
cliënten te kunnen zijn, werken
testamentwe
latenook
opnemen hoe u wilt dat er met uw
wordt omgegaan.
vanuit (zorg)instellingen nalatenschap
en ontzorgen
we deze. Met dit maatschappelijk
Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
ondernemerschap is CAV Komt
al meer
dan
u er niet
uit met uw schuldeisers, dan kunt u een
verzoek
indienen bij de rechtbank om in aanmerking
vijfenveertig jaar voorloper
in de
financiële zorgverlening. te komen voor het wettelijke schuldsaneringstraject.
Dit traject is geregeld in de Wsnp.

Thuisbegeleiding
Ook als u nog wel zelf uw financiële zaken afhandelt,
maar behoefte heeft aan praktische hulp en ondersteuning daarbij, kunnen wij u helpen met uw
* Waar in de tekst alleen u staat,
administratie.

kunt u ook cliënt of familielid lezen.

Trek tijdig aan de bel
Stapelen de (financiële) problemen zich op of raakt u
het overzicht kwijt over uw financiën of uw verzorging
en behandeling? Laat de situatie dan niet escaleren en
meld u tijdig aan via www.stichting-cav.nl of bel ons
voor het maken van een afspraak. Besluit u zich aan te
melden, dan starten wij een intakeprocedure en
brengen uw financiële situatie in kaart. Daarnaast is
ook uw motivatie belangrijk. Wij kunnen u alleen helpen
als er uitzicht is op een financieel stabiele situatie of als
wij die voor u kunnen creëren.
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opnemen.

Vestigingsadressen
Stichting CAV
T 088 8 228 228
E info@stichting-cav.nl
I www.stichting-cav.nl
Zoetermeer (hoofdkantoor)
Maria Montessorilaan 23
2719 DB Zoetermeer

Budgetbeheer en begeleiding
Wij stellen samen met u een budgetplan op aan de
hand van uw inkomsten en vaste lasten en verzorgen
de betalingen volgens dat plan. Geeft u meer uit dan
Rotterdam er binnenkomt, dan onderzoeken wij als budgetbeheerder
Linker Rottekade
292 wat er moet gebeuren om het budget
sluitend te krijgen.
3034 CV Rotterdam
Postadres
Postbus 7276
2701 AG Zoetermeer

Amsterdam
Postadres
Overschiestraat 59A
Stichting CAV is aangesloten bij
Postbus 7276
1062 XD Amsterdam
2701 AG Zoetermeer
Postadres
Den Haag
Postbus 90370
Casuariestraat 13
1006 BJ Amsterdam
2511 VB Den Haag
Postadres
Postbus 7276
2701 AG Zoetermeer

Postadres Wsnp
Postbus 90504
1006 GA Amsterdam
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Met verschillende digitale nieuwsbrieven laten we zien dat we er
zijn. In 2015 zijn er zowel voor cliënten als klanten nieuwsbrieven
gemaakt. Onze cliënten en klanten zijn co-maker van de nieuwsbrieven.
Ze worden geïnterviewd en vertellen hun verhaal.
Deze nieuwsbrieven verspreidt CAV onder al haar klanten. Ook plaatsen
we de nieuwsbrieven op onze website, die steeds meer relevante content
krijgt voor de inhoudelijk geïnteresseerde lezer.

CAV ontzorgt
Nummer 3 - februari 2016

Stichting CAV
www.stichting-cav.nl

CAV Nieuws

Samenwerking loont

Nummer 1 - november 2015

Als ik ergens trots op ben, dan is het wel op de samenwerking met Pameijer. Pameijer is een grote
zorgaanbieder die, in de grootstedelijke omgeving van Rotterdam, veel maatschappelijks doet voor
mensen met psychische problemen en mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting CAV

We willen niet dat cliënten tussen
wal en schip vallen, omdat twee
organisaties met zichzelf bezig zijn.
Samen willen we met onze cliënten
bezig zijn en zorgen dat zij vanuit
zelfregie financieel op eigen benen
kunnen staan. Zodat de zorg die er is,
ook maximaal kan renderen. Omdat de
samenwerking loont. En cliënten zich
uiteindelijk geen zorgen meer hoeven
maken om geld.
Erwin Bel, directeur-bestuurder CAV

www.stichting-cav.nl

Klaar voor 2016
Goed met geld omgaan is moeilijk. Dat ervaren wij dagelijks
in de praktijk. Maar wist u dat u meer grip op uw geld kunt
krijgen door u bewust te zijn van uw financiële gedrag?
De Nibud-agenda 2016 kan u daarbij helpen.

Erwin Bel en Neeltje Andeweg

Naast het bieden van de noodzakelijke
zorg, activeren ze deze mensen en
betrekken ze in de samenleving. Als je
bij Pameijer rondloopt, zie je allerlei
mooie projecten als Groen Service,
Catering, wonen in een Buurtcirkel en
kinderdagverblijf Cocon. Pameijer zet
niet alleen een extra stap voor haar
doelgroep, maar ook voor de samenleving.
Met een dergelijke zorgaanbieder
wilden wij maar wat graag samenwerken. Drie jaar geleden tekenden
we ons eerste contract om van
binnenuit, in nauwe samenwerking
met de begeleiders, aan het beheer
van het geld van de doelgroep te
werken. Dit heeft veel opgeleverd.
We staan dichter bij onze cliënten en
leren nog dagelijks van de samen-

tips, weetjes, technieken en achtergronden. Wist u bijvoorbeeld dat u
beter ‘range’ doelen dan specifieke
doelen kunt stellen? Een range doel is:
‘Ik ga komende maand 40 tot 60 euro
besparen’. Terwijl u bij een specifiek
doel aangeeft: ‘Ik ga komende maand
50 euro besparen’. Range doelen zijn
makkelijker te realiseren (40 euro) en
uitdagender (60 euro) dan specifieke
doelen.

werking, bijvoorbeeld hoe op een
goede en effectieve manier om te
gaan met psychiatrische
patiënten. Ook zijn we
beter zichtbaar voor de
begeleiders, omdat we
van binnenuit werken.
Nu, drie jaar later, is er
een nieuw contract
ondertekend. En ook
daar zetten Pameijer
en CAV een extra stap.
We willen ons in onze
agenda’s door elkaar
laten beïnvloeden, zodat
onze jaarplannen meer zijn
dan 1+1. We zoeken
synergie in het grijze
gebied tussen zorg en
financiële zorghulpverlening.

Latte-factor

Stichting CAV - CAV ontzorgt - nummer 3 - 2016
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U heeft vast wel eens gehoord van het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het Nibud. Dit is een instantie
die onderzoek doet naar en informatie
geeft over de inkomsten en uitgaven
van huishoudens. Uit onderzoek van
het Nibud blijkt, dat we ons meestal
niet bewust zijn van ons financiële
gedrag. Gedrag dat vaak direct verband
houdt met emoties. Trots, schaamte of
blijdschap zijn allemaal redenen om
geld uit te geven. Probeer dat gedrag
maar eens te veranderen…

Tips, weetjes, technieken en
achtergronden
Om meer grip op uw geld te krijgen en
uw financiën overzichtelijker te maken,
heeft het Nibud een handige agenda
gemaakt die vol staat met handige

Of herkent u deze? ‘Ik weet zeker dat
ik net nog 10 euro in m’n portemonnee
had zitten, maar ik kan het nergens
meer vinden.’ Waarschijnlijk is uw geld
verdwenen via de latte-factor, die

staat voor het ongemerkt uitgeven van
kleine bedragen. Allemaal voorbeelden
die we bij CAV ook vaak tegenkomen.

Bestellen
De Nibud-agenda maakt op een
positieve manier uw financiële gedrag
inzichtelijk en laat zien hoe u uw
financiën beter op orde kunt krijgen.
De agenda is voor 10,95 euro te
bestellen op www.winkel.nibud.nl.

Wist u dat?
Onze vestiging in Amsterdam is van locatie
veranderd! Sinds september werken we
vanuit een kantoor dat dichter bij metro,
trein en snelweg ligt, zodat u ons makkelijker kunt bezoeken.
Ons huurcontract aan de Ottho Heldringstraat 41 liep af, daarom moesten we
op zoek naar een nieuwe locatie. Deze vonden we in een kantoorgebouw dat
nog makkelijker bereikbaar is en toch slechts een paar straten verderop ligt.
Ons nieuwe onderkomen is gevestigd aan de Overschiestraat 59A, op de
vijfde verdieping van kantoorgebouw De Coener. De telefoonnummers
blijven ongewijzigd, alleen de postcode is veranderd in 1062 XD.

Stichting CAV - CAV nieuws - nummer 1 - 2015
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CAV profileert zich zo niet alleen als dienstverlener, maar juist
ook als maatschappelijk ondernemer die een opinie heeft
over de richting die de financiële zorgverlening op moet.
Ook branchevereniging BPBI heeft CAV weer in het vizier. Er is veel
vuldig contact met het verenigingsbureau en het bestuur. CAV neemt
deel aan de kwaliteitscommissie en klachtencommissie.
CAV was zelfs te zien in een infocommercial op TV. Zo laten we
zien wie we zijn en waarvoor we staan: een maatschappelijk
ondernemer die werkt aan maatschappelijke bewindvoering.
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CAV in beweging

Groei en waardering kunnen alleen maar ontstaan in een
organisatie die flink in ontwikkeling is. De dynamiek bij CAV is
groot en goed. Dit omdat de financiële zorgverlening flink in
beweging is. Meer en meer mensen kampen met problematische
schulden. We krijgen hierdoor steeds minder aanvragen voor budget
beheer en steeds meer voor bewindvoering. De betaalbaarheid van
bewindvoering staat onder druk en er wordt hard gewerkt aan
preventieve zorgverlening. CAV anticipeert op deze ontwikkeling.
Zo is er in samenspraak met veel belanghebbers een meerjaren
beleidsvisie gevormd. Maar het blijft niet bij plannen alleen.
CAV sponsorde de ontwikkeling van budgetkringen waarmee de
zelfredzaamheid van cliënten wordt gestimuleerd. CAV trapte af
bij de start van een landelijk onderzoek naar samenwerking
tussen gemeenten en bewindvoerders. En CAV geeft steeds meer
regulier ‘acte de présence’ bij zorginstellingen. Kortom CAV
beweegt mee in de beweging van de maatschappij, gemeenten en
zorginstellingen.
Deze beweging is te danken aan een goede onderlinge samenwerking
binnen CAV. Deze samenwerking is afgelopen jaar krachtiger
geworden. De kwaliteiten van de CAV-bewindvoerders komen steeds
beter tot haar recht door ondernemerschap en toegenomen coördinatie.
De nieuwe teamcoördinatoren en het afschaffen van een
managementlaag dragen hieraan sterk bij.
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Daarnaast is deze dynamiek natuurlijk ook niet mogelijk zonder
de samenwerking tussen het bestuur en de ondernemingsraad (OR)
en het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC). Er is in 2015
met beide organen vijf keer overlegd. Ook zijn de vacatures in de
RvC ingevuld met vertegenwoordigers van stakeholders en
specialisten op juridisch en HRM-gebied. De RvC functioneert als
constructief, deskundig en daadkrachtig klankbord.
De statuten zijn vernieuwd en nieuwe reglementen zijn vormgegeven.
Ook is een juridische fusie met het Belderok BrugmanFonds verkend en
is dit proces gestart.

8%

Omzet 2015

1%

13%
Bewind/inkomensbeheer

78%

Budgetbeheer
Wsnp
Overige diensten

Omzet 2014

2%
7%
19%

Bewind/inkomensbeheer
Budgetbeheer

72%

Wsnp
Overige diensten
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CAV nader toegelicht

Missie en visie
Stichting CAV is een maatschappelijk ondernemer. Wij helpen mensen met het beheer
van hun financiële huishouding. Mensen die dit zelf niet kunnen. Bijvoorbeeld door
een beperking, schuldsituatie of ouderdom. Door ons bewind bieden we financiële
stabiliteit, zodat deze mensen aan hun toekomst kunnen werken. Of gewoon van hun
oude dag kunnen genieten.
Dit doen zestig (sociaal, juridisch en financieel deskundige) medewerkers vanuit
vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Zo zitten we in de
Randstad altijd dichtbij. Om nog dichter bij onze cliënten te zijn, werken we ook vanuit
(zorg)instellingen. Met dit maatschappelijk ondernemerschap is CAV al meer dan
45 jaar voorloper in de financiële zorgverlening.
De kernkwaliteiten van CAV zijn proactief, persoonlijk en professioneel.
Taken en activiteiten
Stichting CAV biedt verschillende financiële diensten aan. Van hulp bij administratie
aan huis tot het beheren van het vermogen. De kantonrechter benoemt Stichting CAV,
houdt toezicht en geeft voor sommige handelingen een beschikking af. Voorwaarde is
dat mensen zelf niet in staat zijn zelfstandig hun financiën te beheren.
Financiële diensten
• Ondersteuning thuis
• Vaste lasten pakket
• Budgetbeheer en begeleiding
• Begeleiding schuldhulpverlening
• Beschermingsbewind
• Mentorschap
• Curatele
• Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevoerd door de heer drs. E. Bel.
De Raad van Commissarissen bestond begin 2015 uit:
De heer N.T.M. Olsthoorn (voorzitter)
Mevrouw drs. M.E. de Waart
Mevrouw M.A.M. van Ast-de Groot RA
De heer drs. G.G.J. Rensen
De Raad van Commissarissen bestond medio 2015 uit:
De heer mr. drs. A.M. Weimar (voorzitter)
Mevrouw drs. M.E. de Waart
De heer drs. G.G.J. Rensen
De heer mr. J. Meijs
Mevrouw drs. L.E.I. Geertsma
De heer mr. F. Koopman
Medewerkers CAV
CAV volgt de bepalingen van de CAO ziekenhuizen, met uitzondering van de functieindeling en salariëring. CAV hanteert voor de functie-indeling en de salarisschalen een
eigen beloningssysteem.
De functie van directeur-bestuurder is ingedeeld in CAV-salarisschaal 14.
Leeftijd

Man

< 25

Vrouw

Totaal

3

3

25-35

9

20

29

35-45

4

12

16

45-55

5

8

13

> 55

2

3

5

20

46

66

Totaal
Stand per 31-12-2015
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Financieel gezonde basis

Vermogenspositie
Er is voor het jaar 2015 een positief resultaat gerealiseerd. Hierdoor is de
vermogenspositie van Stichting CAV in 2015 verbeterd. Het eigen vermogen is
met € 217.631 gestegen. Dit heeft een positief effect op de verschillende ratio’s.
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is een positief resultaat begroot.
Ratio’s
Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

2012

2013

2014

2015

Current Ratio

1,18

1,05

1,33

1,35

Solvabiliteitsratio

47%

30%

36%

33%

66

35

50

61

17%

10%

13%

15%

Ratio’s

EV / Exploitatiekosten exclusief afschrijving
Omzetratio

Resultaat
300.000
200.000
100.000
€-100.000

2012

2013

2014

2015

-200.000
-300.000
-400.000
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Staat van baten
en lasten

Begroting

Exploitatie

Exploitatie

2015

2015

2014

Vergoedingactiviteiten
Beheer cliëntgelden

€

3.657.722

€

4.322.368

€

3.687.189

Overige diensten

€

300.000

€

347.056

€

293.444

€

3.957.722

€

4.669.424

€

3.980.633

Personeelskosten

€

2.801.547

€

3.188.019

€

2.735.419

Overige bedrijfskosten

€

926.369

€

1.161.381

€

987.971

€

3.727.916

€

4.349.400

€

3.723.390

Resultaat voor afschrijvingen

€

229.806

€

320.024

€

257.243

Afschrijvingen

€

107.052

€

113.367

€

211.227

Bedrijfsresultaat

€

122.754

€

206.657

€

46.016

Financiële baten en lasten

€

2.400

€

2.150

€

2.453

Incidentele baten en lasten

€

13.000-

€

64.298

€

49.010

Exploitatieresultaat voor
belastingen

€

112.154

€

273.105

€

97.479

Vennootschapsbelasting

€

-

€

55.474

€

-

Exploitatieresultaat na belastingen

€

112.154

€

217.631

€

97.479

Bestemmingsreserve

€

-

€

-

€

-

Exploitatieresultaat na belastingen

€

112.154

€

217.631

€

97.479

Dotatie algemene reserve

€

112.154

€

217.631

€

97.479

Ontrekking bestemmingsreserve

€

-

€

-

€

-

€

112.154

€

217.631

€

97.479

Bedrijfslasten

Bestemmingsresultaat
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Balans per 31 december 2015
(Na verwerking van het resultaat)

2015

2014

Vaste activa
Materiële vaste activa

€

216.560

€

224.499

Debiteuren

€

589.355

€

470.706

Overige vorderingen

€

427.002

€

234.237

Liquide middelen

€

943.856

€

458.846

Totaal vlottende activa

€

1.960.213

€

1.163.789

€

2.176.773

€

1.388.288

Stichtingkapitaal

€

91

€

91

Algemene Reserve

€

682.761

€

465.130

Bestemmings Reserve

€

40.795

€

40.795

Totaal eigen vermogen

€

723.647

€

506.016

Voorziening

€

2.000

€

9.629

Kortlopende schulden

€

1.451.126

€

872.643

€

2.176.773

€

1.388.288

Vlottende activa

Eigen vermogen
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Stichting CAV
Maria Montessorilaan 23
2719 DB Zoetermeer
T 088 8 228 228
F 088 8 228 200
Postbus 7276
2701 AG Zoetermeer
info@stichting-cav.nl
www.stichting-cav.nl

