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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: A.B.M. Smetsers
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 603
	16_ML: De stichting stelt zich ten doel: het verlenen van huisvesting aan en/of het verzorgen of het doen verzorgen van cliënten en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Daarbij respecteert de stichting zoveel mogelijk de levensbeschouwelijke achtergronden van de stichtingen die betrokken zijn geweest bij de fusie waaruit de stichting is ontstaan.
	13_ML: 
	0: Stichting Zorggroep Drenthe
	5: www.zorggroepdrenthe.nl
	2: Industrieweg 15, 9402 NP Assen
	4_EM: info@zorggroepdrenthe.nl
	1_KVK: 04087125
	6_RSIN: 818194236
	3_TEL: 0592331232
	18_ML: Zie jaardocument op de website.
	19_ML: Zie jaardocument op de website.
	20_ML: Zie jaardocument op de website.
	21: 
	_MLT: N.v.t.
	knop: 

	22_ML: Zie jaardocument op de website.
	23_ML: Zie jaardocument op de website.
	24: 
	_MLT: N.v.t.
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 46915000
	6_GT: 2393000
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 5685000
	4_GT: 46915000
	9_GT: 8078000
	10_GT: 54993000

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 48377000
	6_GT: 2179000
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 5945000
	4_GT: 48377000
	9_GT: 8124000
	10_GT: 56501000

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 575000
	1_GT: 25901000
	3_GT: 19419000
	4_GT: 9098000
	5_GT: 54993000

	4: 
	2_GT: 392000
	1_GT: 26260000
	3_GT: 20829000
	4_GT: 9020000
	5_GT: 56501000

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Zie jaarrekening op de website.

Waar op dit formulier bij Passiva in de meest rechterkolom 31-12-2021 staat, moet gelezen worden 31-12-2020.


	3: 
	1: 
	1_A7: 40853000
	2_A7: 1074000
	3_A7: 1802000
	4_A7: 43729000
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 43729000
	11_A7: 33264000
	17_A7: 43684000
	12_A7: 2410000
	18_A7: -404000
	13_A7: 
	19_A7: -359000
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 8010000

	2: 
	1_A7: 40143000
	2_A7: 2821000
	3_A7: 1982000
	4_A7: 44946000
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 44946000
	11_A7: 32811000
	17_A7: 43741000
	12_A7: 2318000
	18_A7: -336000
	13_A7: 
	19_A7: 869000
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 8612000

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Zie jaardocument op de website.
	JV: 
	_MLT: https://www.zorggroepdrenthe.nl/media/files/Jaarrekening%20ZD%202021%20web_1654084987.pdf
	knop: 




