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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Nummer Kamer van
Koophandel

3 9 0 8 4 5 8 9

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

Mr. Zigher ter Steghestraat 9

Telefoonnummer

0 5 2 1 5 3 9 9 9 9

E-mailadres

info@zorggroep-onl.nl

Website (*)

www.zorggroep-onl.nl

RSIN (**)

8 1 2 8 5 8 4 2 6

Aantal medewerkers (*)

1 8 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. A.H. Hilvers

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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

De Stichting is een organisatie met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde
zorg en maatschappelijke dienstverlening. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan
zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliënt gericht wordt
verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt.
De Stichting heeft ten doel het verlenen van zorg, behandeling, advisering en
begeleiding aan cliënten en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Het werkgebied van de Stichting is de gemeenten Noordoostpolder, Urk en
Steenwijkerland

(*) 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?

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer
instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg, maatschappelijke
dienstverlening en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei
wijze bevorderlijk kunnen zijn;
2. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde
wensen en behoeften bij de zorgverlening en dienstverlening onder andere door het
scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;
3. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorg en
dienstverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare
normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
4. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg en
dienstverlening;

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. het Stichtingskapitaal;
b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
c. subsidies en donaties;
d. schenkingen, legaten en erfstellingen; en
e. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
3
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
3. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de
maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

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).

Het vermogen wordt risicomijdend aangehouden op spaarrekeningen

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

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

Beloningsbeleid voor bestuur is conform de WNT en de richtlijnen van de NVTZ.
Voor personeel gelden de cao's VVT en welzijn.

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.

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

http://betrokkenzorgin2019.zorggroep-onl.nl/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 22.758.640

Financiële vaste activa

€

€

0

0

€ 23.049.607
€

+

€ 22.758.640

0

€ 23.049.607

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

5.839.253

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 12.242.011

Eigen vermogen

€ 17.208.544

€ 15.915.706

Voorzieningen

€

864.999

€

Langlopende schulden

€

9.597.586

€ 10.579.589

Kortlopende schulden

€ 13.168.775

€ 11.464.263

Totaal

€ 40.839.904

561.643

4.450.993

€ 11.020.601

+

+
€ 15.471.594

+

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

€

€ 18.081.264
Totaal

+

31-12-2020

€ 40.839.904

+
€ 38.521.201

+

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2020&town=steenwijk&organization=

+
€ 38.521.201
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

71.023.946

€

64.533.599

Subsidies

€

6.461.174

€

3.537.622

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.350.259

€

2.580.101

Som der bedrijfsopbrengsten

€

78.835.379

€

70.651.322

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

78.835.379

€

70.651.322

Personeelskosten

€

60.839.361

€

55.061.999

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

2.166.078

€

1.997.347

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

14.149.329

Som der bedrijfslasten

€

77.154.768

Saldo financiële baten en lasten

€

-387.770

Resultaat

€

1.292.841

Totaal baten

Lasten

+

+

€

12.342.836

€

69.402.182

€

-403.938

€

845.202

+

+
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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.

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2020&town=steenwijk&organization=

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2020&town=steenwijk&organization=

Open

