Taal: Nederlands
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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Esdégé-Reigersdaal

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 3 8 0 9 9

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

Jan Duikerweg 1, 1703DH Heerhugowaard

Telefoonnummer

0 2 2 6 3 3 2 0 0 0

E-mailadres

info@esdegereigersdaal.nl

Website (*)

www.esdege-reigersdaal.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 3 3 0 2 5

Aantal medewerkers (*)

1 9 8 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

N. Plug

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M.C.G. Traudes

Algemeen bestuurslid

A.J. Aikema

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het bieden van professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Deze
ondersteuning kan op diverse gebieden in iemands leven geboden worden. Bij het
wonen, aangepast werken, dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, onderwijs of vrije tijd.
Ook bieden we advies en behandeling.
Onze doelgroep is divers. Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijk
beperking, niet aangeboren hersenletsel, licht verstandelijke beperking, verstandelijke
beperking, ernstig verstandelijke beperking, ernstig meervoudige beperking,
chronische en progressieve ziekte, bijkomende psychiatrische beperking of
autismestoornis.

(**) 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?

Begeleiding, behandeling, advies en hulpverlening op maat.
De begeleiding voor wonen wordt 24uur per dag, 7 dagen per week geboden.
Dagbesteding binnen kantoortijden van maandag tot en met vrijdag.
Ambulante hulpverlening is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

https://www.esdege-reigersdaal.nl/jaarrekening-2021/

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).

https://www.esdege-reigersdaal.nl/jaarrekening-2021/

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

De werkzaamheden dragen er aan bij dat mensen met een beperking hun leven
kunnen leiden zoals zij dat wensen.

https://www.esdege-reigersdaal.nl/wp-content/uploads/2022/05/m
aatschappelijk-jaarverslag-inclusief-kwaliteitsrapport-2021.pdf

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).

De leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden verloond conform de
WNT. Medewerkers worden verloond conform de CAO Gehandicaptenzorg.

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.esdege-reigersdaal.nl/wp-content/uploads/2022/05/maatschappelijk-jaarve
rslag-inclusief-kwaliteitsrapport-2021.pdf

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

https://www.esdege-reigersdaal.nl/wp-content/uploads/2022/05/
maatschappelijk-jaarverslag-inclusief-kwaliteitsrapport-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 58.692.655

Financiële vaste activa

€

€

504.615

516.547

€ 55.536.634
€

+

€ 59.197.270

€ 56.053.181

Voorraden

€

218.800

€

262.200

Vorderingen &
overlopende activa

€

8.340.395

€

6.744.732

Effecten

€

Liquide middelen

€ 10.864.509

€ 15.196.779

+

Eigen vermogen

€ 30.048.493

€ 29.310.034

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 16.816.766

€ 18.023.056

Kortlopende schulden

€ 29.536.584

€ 28.698.794

Totaal

€ 78.620.974

2.219.131

2.225.008

+
€ 22.203.711

+

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

31-12-2021

€

€ 19.423.704
Totaal

+

31-12-2021

€ 78.620.974

+
€ 78.256.892

https://www.esdege-reigersdaal.nl/jaarrekening-2021/

+

+
€ 78.256.892
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

156.128.992

€

146.368.973

Subsidies

€

622.010

€

1.067.300

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.007.879

€

2.075.667

Som der bedrijfsopbrengsten

€

158.758.881

€

149.511.940

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

158.758.881

€

149.511.940

Personeelskosten

€

121.172.435

€

114.222.140

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

4.799.598

€

4.572.517

Huisvestingslasten

€

13.754.407

€

13.083.261

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

17.978.344

Som der bedrijfslasten

€

157.704.784

Saldo financiële baten en lasten

€

-315.638

Resultaat

€

738.459

Totaal baten

Lasten

+

+

€

16.923.119

€

148.801.037

€

-296.070

€

414.833

+

+
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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.

Verwerkingswijze giften, schenkingen of donaties (fondsen)
Esdégé-Reigersdaal ontvangt regelmatig giften, schenkingen of donaties (fondsen).
Deze worden geboekt op de tussenrekening fondsen clusters (opgenomen onder de
post overige kortlopende schulden in de jaarrekening). Als het fonds besteed wordt,
dan wordt de besteding van de tussenrekening afgeboekt.

https://www.esdege-reigersdaal.nl/jaarrekening-2021/

Open

