Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Santé Zorg Stmr-Vitras

Nummer Kamer van
Koophandel

6 9 5 5 4 1 4 5

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

Siependaallaan 1, 4003 LE Tiel

Telefoonnummer

0 3 4 4 6 7 9 3 0 0

E-mailadres

raadvanbestuur@santepartners.nl

Website (*)

www.santepartners.nl

RSIN (**)

8 5 7 9 1 6 2 7 0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

mw. A.M.W. Laeven

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

dhr. J.C.F. Mol

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het versterken
van de zelfstandigheid en het welbevinden van de mensen in de regio's waarin zij
actief is, door mensgerichte zorg en ondersteuning te bieden in de eigen woonen leefomgeving. De stichting is voor klanten, familie, ketenpartners enfinanciers
een partner in (jeugd)zorg, wonen, welzijn en diensten, met dien verstande
dat de stichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend werkzaamheden verricht als
bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969

(**) 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?

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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

https://www.santepartners.nl/wp-content/uploads/2020/03/Meerjaren-beleids
plan-ANBI-Stichting-Sant%C3%A9-Zorg-STMR-2020-publicatieversie.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).

Voor de beloning van het personeel geldt de CAO VVT.
Voor de beloning van het statutair bestuur wordt de WNT gevolgd.

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.

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 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

Materiële vaste activa

€

€

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

9.940.000

Totaal

€

9.871.000

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

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

-1.789.000

€

8.237.000

€

6.448.000

€
€

9.871.000

6.448.000

€
€

+
€

9.871.000

€

9.871.000

+
€

6.448.000

€

6.448.000

+
Totaal

€

-69.000

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

93.042.000

€

54.556.000

Subsidies

€

3.626.000

€

349.000

Overige bedrijfsopbrengsten

€

771.000

€

397.000

Som der bedrijfsopbrengsten

€

97.439.000

€

55.302.000

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

97.439.000

€

55.302.000

Personeelskosten

€

79.390.000

€

46.917.000

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.456.000

€

1.120.000

Huisvestingslasten

€

1.815.000

€

1.886.000

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

12.961.000

Som der bedrijfslasten

€

95.622.000

Saldo financiële baten en lasten

€

-97.000

Resultaat

€

1.720.000

Totaal baten

Lasten

+

+

€

7.113.000

€

57.036.000

€

-66.000

€

-1.800.000

+

+

06 van 06

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.

https://www.santepartners.nl/jaarverantwoording/

Open

