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Anbi-status 
Oldael heeft een aanvraag lopen voor een ANBI 
 

Oldael dient het algemeen belang en wil dit graag officieel bekrachtigd zien 

middels een ANBI-status. Onderstaande gegevens zijn beschreven conform het 

standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen van de Belastingdienst.  

 

Algemene gegevens instelling/contactgegevens  
 Naam: Stichting Zorggroep Oldael (Oldael) 

 Kamer van Koophandel: 27253843  

 Adres: Maurits de Brauwweg 18, 2597 KE Den Haag 

 Telefoonnummer: 070 – 5300 530  

 E-mailadres: info@oldael.nl  

 Website: www.oldael.nl  

 RSIN: 811706849 

 Aantal medewerkers: 95 betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte 

gedurende het boekjaar  

 

Statutair bestuur van de instelling 
Het bestuur van de Oldael bestaat uit een raad van bestuur: Marcel Verboom. De 

raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.  

 

Statutaire doelstelling 
Oldael heeft ten doen het bieden van verantwoorde zorg dat van goed niveau is en 

dat doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op 

de reële behoefte van de cliënt. Tevens verleent Oldael zorg en behandeling aan 

en/of verschaft de gelegenheid tot zorg en behandeling voor personen in de derde 

levensfase en verleent intra- en extramurale zorg, zowel van materiele als 

immateriële aard en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Hoofdlijnen beleidsplan  
 Oldael levert zorg binnen haar woonzorglocaties vanuit haar missie en visie. 

Oldael biedt ouderen met een zorgvraag de mogelijkheid om zo lang mogelijk in 

hun vertrouwde omgeving te leven. 

 Oldael levert Wlz-zorg aan ouderen met een VV4, VV5 of VV6 zorgvraag. 

 Op basis van de feiten en inzichten heeft Oldael haar strategisch beleidsplan 

ontwikkeld. Hierin staat de visie, de rol van Oldael in de wereld (missie) en welke 

belofte Oldael doet aan haar (toekomstige)cliënten, de (wijk)bewoners, 

medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners (de positionering). 
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 Strategisch beleidsplan: https://oldael.nl/wp-

content/uploads/2022/09/Strategisch-beleidsplan-Oldael-2021-2025-V1.pdf  

 

Beloningsbeleid  
 Het personeel ontvangt een beloning volgens de geldende cao voor de VVT.  

 De bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de 

geldende bepalingen uit de Wet normering topinkomens (Wnt). 

 

Activiteitenverslag 
Zie volgende pagina 
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Wij verwijzen naar het bestuursverslag 2021 van Stichting Zorggroep Oldael: 

https://oldael.nl/wp-content/uploads/2022/09/bestuursverslag-2021-definitief.pdf 
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Staat van baten en lasten  
 

 
 

Url van de jaarrekening:  

https://oldael.nl/wp-content/uploads/2023/02/Jaarrekening-Oldael-2021.pdf 

Deze is tevens gepubliceerd op de website van CIBG (Ministerie van VWS), 

jaarverantwoording in de zorg:  

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=Zorggro

ep%20Oldael 
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