Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Dichterbij
1 6 0 7 9 8 6 6

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

Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep

Telefoonnummer

0 8 8 7 5 4 0 0 0 0

E-mailadres

info@dichterbij.nl

Website (*)

www.dichterbij.nl

RSIN (**)

0 0 8 8 5 6 8 9 8

Aantal medewerkers (*)

2 8 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Monique Caubo

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Cecile Stallenberg

IB 113 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Stichting Dichterbij kent een tweehoofdige raad van bestuur.

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

De stichting stelt zich ten doel het (doen) verlenen van zorg, ondersteuning en
diensten op het gebied van de gezondheidszorg, wonen en welzijn aan mensen
met beperkingen - in het bijzonder verstandelijke beperkingen -, ongeacht hun
culturele, politieke of religieuze achtergrond, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zij is de overtuiging
toegedaan dat mensen met beperkingen, hoe ernstig deze beperkingen ook zijn,
recht van bestaan hebben en beschermingswaardig zijn. Zij ondersteunt hen bij
het vorm geven aan hun eigen leven. De stichting vervult haar taak geworteld in
en geïnspireerd door de christelijke traditie. Zij betrekt hierbij andere tradities en
levensbeschouwingen in het besef dat de onderliggende waarden een algemene
en universele betekenis kunnen hebben.

(*) 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?

Zie onderstaande link naar de website.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie onderstaande link naar de website.

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).

Zie onderstaande link naar de website.

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

https://www.dichterbij.nl/organisatie/wie-zijn-we

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).

Voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht volgt Dichterbij de beloningsregeling
volgens de Wet Normering Topinkomens. Voor medewerkers geldt 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.

Zie onderstaande link naar de website.

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

https://www.dichterbij.nl/organisatie/kwaliteit
https://www.dichterbij.nl/jaarverslagen

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

€ 124.822.369

Financiële vaste activa

€

€

558.842

1.971.775

1.112.394

€ 128.421.170
€

+

€ 127.352.986

1.957.884

€ 131.491.448

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 26.277.471

€ 12.322.224

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 25.358.453

0

0

€ 51.635.924

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

€ 74.267.989

€ 71.360.416

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 42.465.888

€ 45.768.519

Kortlopende schulden

€ 54.653.221

€ 47.357.801

Totaal

€ 178.988.910

7.601.812

9.084.913

0

+
€ 42.080.201

+
Totaal

31-12-2020

0

€ 29.757.977

+

€ 178.988.910

+

31-12-2020

+
€ 173.571.649

+

+
€ 173.571.649

De jaarrekening 2020 kan worden ingezien op de website van Dichterbij: https://www.dichterbij.nl/jaarverslagen/jaarbeeld-2020/jaarrekening
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

251.815.736

€

236.876.241

Subsidies

€

1.262.220

€

1.238.945

Overige bedrijfsopbrengsten

€

5.699.219

€

4.128.580

Som der bedrijfsopbrengsten

€

258.777.175

€

242.243.766

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

258.777.175

€

242.243.766

Personeelskosten

€

177.152.866

€

165.982.032

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

11.002.153

€

11.326.631

Huisvestingslasten

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

-7.063

€

46.764

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

66.808.765

€

62.234.761

Som der bedrijfslasten

€

254.956.721

€

239.590.188

Saldo financiële baten en lasten

€

-912.881

€

-1.137.532

Resultaat

€

2.907.573

€

1.516.046

Totaal baten

Lasten

€

+

+

+

+
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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.

De jaarrekening 2020 kan worden ingezien op de website van Dichterbij:
https://www.dichterbij.nl/jaarverslagen/jaarbeeld-2020/jaarrekening

https://www.dichterbij.nl/jaarverslagen/jaarbeeld-2020/jaarrekenin
g

Open

