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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Groot Middendorp
6 5 5 3 5 7 0 7

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

Wesselseweg 149
0 3 4 2 2 2 1 1 6 0

E-mailadres

info@grootmiddendorp.nl

Website (*)

www.grootmiddendorp.nl

RSIN (**)

8 5 6 1 5 1 4 8 8
7

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G. van Roekel

Secretaris

G.J. van Essen

Penningmeester

C.J. Westeneng

Algemeen bestuurslid

G. Ligtenberg

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

1. De stichting stelt zich ten doel het bieden van ondersteuning aan kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen, alsmede aan
ouderen.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het begeleiden van
dagactiviteiten en logeeropvang.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
5. De stichting draagt er zorg voor dat geen van haar bestuurders of beleidsbepalers
over het vermogen van de stichting kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

(**) 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 volgende werkzaamheden hebben concreet onze aandacht:
1. Op 31 december 2021 wil Groot Middendorp de jong-volwassendoelgroep verder
uitgebreid hebben.
2. We investeren in het aangaan van een contract met het zorgkantoor.
3. We zetten in op behouden en verder bekwamen van personeel.
4. We ontwikkelen bestaande en nieuwe huisvesting om structureel te kunnen blijven
voorzien in de veranderende zorgbehoefte.
5. We gaan samenwerking aan met externe bedrijven om het assortiment van het
boerderijwinkeltje uit te breiden.
Zie voor verdere toelichting het beleidsplan via onderstaande url naar het beleidsplan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Groot Middendorp verkrijgt hoofdzakelijk inkomsten vanuit Persoonsgebonden Budget
(PGB) en zorg in natura (ZiN) vanuit gecontracteerde zorg. Daarnaast wordt de
stichting gesteund door sponsors, door middel van giften en schenkingen.

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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Verkregen inkomsten worden volledig besteed aan (optimalisatie van de)
zorgactiviteiten. Denk aan: optimalisatie terrein/huisvesting, aanschaf
activiteitenmateriaal, realisatie vervoer, investeren in stabiel begeleidingsteam, e.d.

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

Eventueel aangehouden vermogen staat op de spaarrekening om de continuïteit en
stabiliteit van de organisatie te kunnen blijven waarborgen en in geval van onvoorziene
omstandigheden of calamiteiten te kunnen voorzien.

https://www.grootmiddendorp.nl/anbi

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).

Alle medewerkers worden betaald conform CAO GHZ.

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.grootmiddendorp.nl/anbi

Open

31-12-2020

Activa

+

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

Totaal

+

306.765

€

36.539

65.732

€

€

+

€

140.042

102.271

37.771

37.771

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Eigen vermogen

Passiva
31-12-2020

€

€

€

€

€

306.765

80.838

225.927

+

31-12-2020

€

€

€

€

€

140.042

49.269

90.773

In 2020 zijn investeringen gedaan in de huisvesting hierdoor is er een toename in de materiële vaste activa. Dit betreft o.a. een activiteitenriumte/kantoor.

201.665

€

€

92.421

€

Liquide middelen

€
€

109.244

€

€

€

€

105.100

Effecten

Vorderingen &
overlopende activa

Voorraden

€

€

Financiële vaste activa

€

€

€

Materiële vaste activa

+

€

€

31-12-2019 (*)

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Immateriële vaste activa

105.100

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balans

Balansdatum

2

04 van 06

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.415

Som der bedrijfsopbrengsten

€

516.184

€

308.144

Giften & donaties particulieren

€

30.714

€

27.557

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

514.769

308.144

€

+

€

+

Overige baten

2.247

+

32.961

€

2.327

€

29.884

+

+

€

549.145

€

338.028

Personeelskosten

€

311.796

€

241.186

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

16.678

€

26.645

Huisvestingslasten

€

40.067

€

38.932

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

45.044

Som der bedrijfslasten

€

413.585

Saldo financiële baten en lasten

€

-406

Resultaat

€

135.154

Totaal baten

+

Lasten

+

+

€

38.938

€

345.701

€

-553

€

-8.226

+

+
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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.

In 2020 zijn de inkomsten toegenomen als gevolg van uitbreiding in aantal cliënten en
uitbreidende zorgbehoefte van bestaande deelnemers.
In 2020 was er, in tegenstelling tot het jaar 2019, een beperkte toename in
personeelskosten. De overige kosten zijn gestegen als gevolg van toename van het
aantal cliënten en uitbreiding van de bestaande zorg.
Er zijn in 2020 enige inkomsten vanuit verkoopactiviteiten.

Open

