Taal: Nederlands
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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg
1 2 0 6 5 7 3 1 0 0 0 4

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

Drie Decembersingel 46

Telefoonnummer

0 7 7 3 5 5 9 5 4 4

E-mailadres

raadvanbestuur@deZorggroep.nl

Website (*)

www.dezorggroep.nl

RSIN (**)

8 1 7 7 1 5 9 5 2

Aantal medewerkers (*)

3 4 9 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dr. Marc van Ooijen, MBA-H

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

mr. Jos Merx, MBA

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het (doen) beheren en exploiteren van organisaties of voorzieningen op het gebied
van de zorg, een en ander in de ruimste zin;
Het bevorderen van een regionaal en nationaal zorgbeleid;
Het (doen) scheppen van een gunstig behandelngs-, verzorgings-, leef- en
begeleidingsklimaat voor clienten;
Het (doen) bevorderen van een gunstig werkklimaat voor de medewerkers;
Het optreden als bestuurder van dochterstichtingen en van rechtspersonen met een
vergelijkbare of verwante doelstelling;
Het samenwerken met andere instellingen of organisaties op het terrein van
zorgverlening;
Het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante
belanghebbenden;
Alle andere wetteljke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk
kunnen zijn.

(**) 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 Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en
Midden-Limburg. Wij hebben diverse woon- en zorgcentra en bieden zorg aan huis. De
Zorggroep wil van waarde zijn voor het realiseren van een betekenisvol leven voor
haar cliënten en medewerkers. Dit wil de organisatie bereiken door haar diensten
flexibel te organiseren zodat zij aansluiten bij individuele (zorg)vragen, een
aantrekkelijke werkgever te zijn en als grote zorgorganisatie in de regio
verantwoordelijkheid te nemen in de keten en gemeenschappen in Noord- en
Midden-Limburg. Uitgangspunt is dat we samen met ketenpartners lokaal bijdragen
aan vitale gemeenschappen, werken vanuit positieve gezondheid en meer aandacht
hebben voor welzijn en preventie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Zorggroep krijgt haar inkomsten uit declaraties van prestaties, gebaseerd op
verrichte diensten conform overeenkomsten en contracten met het Zorgkantoor,
zorgverzekeraars, gemeenten, particulieren, andere zorgaanbieders (waaronder
uitleen van personeel), verhuur onroerend goed en subsidies.

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).

De Zorggroep besteed de verkregen inkomsten aan de inzet van medewerkers en
middelen (waaronder gebouwen) voor de werkzaamheden die voor de prestaties
noodzakelijk zijn. De Zorggroep houdt hiervoor vermogen aan bij banken (betaal-,
spaarrekeningen en deposito's).

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

https://www.dezorggroep.nl/kwaliteitvanzorg

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).

Het beloningsbeleid voor de leden van het statutaire bestuur is conform de geldende
WNT normen. Alle overige medewerkers worden beloond overeenkomstig de
afspraken in de CAO-VVT.

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.dezorggroep.nl/jaarbeeld-2020

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

https://www.dezorggroep.nl/jaarbeeld-2020

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 176.830.156

Financiële vaste activa

€ 20.162.210

€

1.082.569

1.414.476

€ 169.254.739
€ 21.727.551

+

€ 198.074.935

€ 192.396.766

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 30.504.392

€ 20.626.395

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 26.252.281

426.768

€ 57.183.441

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

Eigen vermogen

€ 89.027.609

€ 85.275.349

Voorzieningen

€ 21.720.649

€ 23.573.002

Langlopende schulden

€ 86.627.209

€ 92.552.571

Kortlopende schulden

€ 57.882.909

€ 46.699.711

Totaal

€ 255.258.376

+
€ 55.703.867

+
Totaal

31-12-2020

274.032

€ 34.803.440

+

€ 255.258.376

+

31-12-2020

+
€ 248.100.633

+

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

+
€ 248.100.633
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

276.982.182

€

254.143.252

Subsidies

€

11.556.267

€

1.520.719

Overige bedrijfsopbrengsten

€

8.198.800

€

10.692.510

Som der bedrijfsopbrengsten

€

296.737.249

€

266.356.481

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

296.737.249

€

266.356.481

Personeelskosten

€

226.818.729

€

197.802.110

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

13.139.201

€

12.757.633

Huisvestingslasten

€

14.122.880

€

14.273.944

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

36.984.416

Som der bedrijfslasten

€

291.065.226

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.933.818

Resultaat

€

3.738.205

Totaal baten

Lasten

+

+

€

36.275.162

€

261.108.849

€

-2.035.488

€

3.212.144

+

+
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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.

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

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=venlo&organization=

Open

