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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Reinaerde

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 7 0 0 0 1

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

Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA

Telefoonnummer

0 3 0 2 2 9 9 9 2 2

E-mailadres

secretariaatbestuurszaken@reinaerde.nl

Website (*)

www.reinaerde.nl

RSIN (**)

8 0 9 3 7 5 5 1 5

Aantal medewerkers (*)

1 9 3 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P. W. van Lingen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Naast de bestuurder is er een strategisch managementteam voor de dagelijkse leiding.
Tevens is er een Raad van Toezicht.

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

De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel het doen verlenen van ondersteuning
en zorg, alsmede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het
voeren van beheer over andere instellingen die activiteiten verrichten op het gebied
van de zorg, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting biedt ondersteuning en zorg aan kinderen en volwassenen en hun
persoonlijke netwerk die in meer of mindere mate deze ondersteuning nodig hebben.
De ondersteuning wordt geboden in de vorm die past bij de vraag.
Daarbij worden de persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden tot ontplooiing
en persoonlijk welzijn van de cliënt als richtinggevend beschouwd.

(*) 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?

Het betreft 24 uurs verblijfszorg, dagbesteding tijdens kantooruren en ambulante
begeleding & behandeling aan voornamelijk verstandelijk gehandicapte mensen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

89% van de inkomsten bestaat uit vergoedingen voor dienstverlening vanuit de Wlz
gefinancieerd.
9% wordt gefinancieerd vanuit de Jeugdwet en WMO.
De resterende 2% betreft (opleidings)subsidies, commerciele opbrengsten als
bijverdienste bij dagbestedingsactiviteiten en incidentele inkomsten zoals giften.

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).

Uitgaven betreft 70% personeelskosten. Overige kosten zijn de 200+ locaties waar
clienten verblijven of werken.

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

Reinaerde heeft niet als doel om winst te maken, maar streeft wel naar om een buffer
van 1% jvan de jaarwinst.
Bij het voor een periode beschikbaar zijn van meer liquide middelen dan noodzakelijk
voor de normale bedrijfsuitoefening, worden de beschikbare middelen risicoarm
uitgezet. Onder risicoarm wordt in dit verband verstaan dat de hoofdsom een minimaal
risico loopt. Daarom zal het zich beperken tot rentedragende (spaar)rekeningen bij
nationale of internationale banken. Buitenlandse banken zijn uitgesloten.
Reinaerde belegt niet in speculatief vermogen.

https://www.reinaerde.nl/content/organisatie/visie-en-missie/strat
egie/

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 alle 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.

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

https://www.reinaerde.nl/content/organisatie/organisatie-en-be
stuur/jaarverslag/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 45.333.654

€ 39.635.355

Materiële vaste activa

€ 79.504.004

€ 76.842.319

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 42.274.114

€ 34.337.600

Kortlopende schulden

€ 34.157.044

€ 27.596.261

Totaal

€ 124.268.780

432.196

€

+

€ 79.936.200

954.199

€ 77.796.518

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 10.135.600

€ 12.513.374

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 34.196.980

€ 14.051.849

+
€ 44.332.580

Totaal

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

2.792.525

+
€ 26.565.223

+
€ 124.268.780

+

2.503.968

+
€ 104.361.741

+

https://www.reinaerde.nl/content/organisatie/organisatie-en-bestuur/jaarverslag/

+
€ 104.361.741
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

156.362.896

€

151.139.800

Subsidies

€

5.716.482

€

892.568

Overige bedrijfsopbrengsten

€

6.766.140

€

7.296.161

Som der bedrijfsopbrengsten

€

168.845.518

€

159.328.529

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

168.845.518

€

159.328.529

Personeelskosten

€

119.355.529

€

115.308.907

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

7.069.496

€

7.765.516

Huisvestingslasten

€

9.965.454

€

11.829.689

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

34.557

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

Overige bedrijfskosten

€

25.686.608

Som der bedrijfslasten

€

162.077.087

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.070.132

Resultaat

€

5.698.299

Totaal baten

Lasten

€

+

+

€

27.916.024

€

162.854.693

€

-766.370

€

-4.292.534

+

+
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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 beperkte giften die Reinaerde ontvangt gaan via een balansrekening en niet via het
resultaat.

Het merendeel van de giften die bestemd zijn voor de clienten van Reinaerde worden
geschonken aan een andere ANBI stichting, het Fonds Ondersteuning Cliënten
Reinaerde.

https://www.reinaerde.nl/content/organisatie/organisatie-en-bestu
ur/jaarverslag/

Open

