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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Adelante Zorg

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 7 2 6 5 0

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

Zandbergsweg 111, 6432CC Hoensbroek

Telefoonnummer

0 4 5 5 2 8 2 8 2 8

E-mailadres

S.RaadvanBestuur@adelante-zorggroep.nl

Website (*)

www.adelante-zorggroep.nl

RSIN (**)

0 0 9 0 1 2 6 5 5

Aantal medewerkers (*)

7 0 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Stichting Adelante Groep

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Bestuurders Stichting Adelante Groep: Voorzitter R.v.B Plagge, Harmannus Wilhelm
Maria en lid R.v.B. van Horn, Yvette Yolan.

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

De stichting heeft ten doel: (de coördinatie van het beleid en de werkzaamheden in het
kader van) het verlenen van goede zorg in het bijzonder in de deelgebieden revalidatie,
dagactiviteiten, arbeidsintegratie en audiologie en het onderwijs aan en ten behoeve
van kinderen met een beperking en/of handicap en de daaraan verwante activiteiten.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Voor de (uitgebreide) doelstelling wordt verwezen naar de statuten.
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817776/s-307-statuten-stichting-adelante-zor
g-2020.pdf

(**) 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 onze factsheets opgenomen bij het beleidsplan zorg. Dit plan komt voort uit onze
meerjarenkoers. De factsheets omvatten een zorgpad waarbij de juiste zorg op de
juiste plek wordt aangeboden. Afhankelijk van de diagnosegroep zijn we meer of
minder trekker van een zorgpad. Alle zorg die geboden wordt komt ten goede aan het
behalen van onze doelsteling. Deze is: haal het beste uit jezelf. Samen met onze cliënt
richten we ons niet op zijn of haar beperkingen, maar op de mogelijkheden: wat kan er
nog wèl. Wij beloven het beste uit onszelf en onze cliënten te halen om de grenzen van
het haalbare zo ver mogelijk op te rekken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie daarvoor de jaarrekening stichting Adelante Zorg deel uitmakend van het
Jaardocument Zorg dat jaarlijks door Adelante wordt gedeponeerd:
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/818485/financiele-jaarstukken-st-adelante-zo
rg-2021.pdf

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.

Het vermogen wordt deels gebruikt om nieuwe innovaties (technologie en EHealth)
mogelijk te maken. Nieuwe innovaties zijn noodzakelijk om bestaansrecht te behouden.
Ook wordt vermogen besteed aan verduurzaming van de organisatie, gebouwen en
inzetbaarheid van medewerkers.
Een verdieping van ons meerjarenbeleid op inhoudelijk en financieel gebied is
inmiddels gereed.

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/818485/financiele-jaars
tukken-st-adelante-zorg-2021.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).

Beloning van het bestuur is volgens de regeling WNT, zie Jaardocument Zorg.
Beloning van de medewerkers loopt via de CAO.
De vrijwilligers krijgen alleen reiskosten vergoed.

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 jaarrekening Zorg opgenomen in document jaarrekening zorg:

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

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/818485/financiele-jaarstukken-st-adelante-zo
rg-2021.pdf

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/818485/financiele-ja
arstukken-st-adelante-zorg-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 38.959.172

Financiële vaste activa

€

€

735.546

116.857

891.683

€ 41.665.844
€

+

€ 39.811.575

123.647

€ 42.681.174

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 21.469.373

€ 19.388.343

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

5.712.013

€

5.140.366

€

0

+

Eigen vermogen

€ 21.816.635

€ 26.238.960

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 18.405.759

€ 20.222.123

Kortlopende schulden

€ 24.274.694

€ 18.891.972

Totaal

€ 66.992.961

2.495.873

1.856.828

+
€ 24.528.709

+

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

31-12-2021

0

€ 27.181.386
Totaal

+

31-12-2021

€ 66.992.961

+
€ 67.209.883

+

De jaarrekening over 2021 is te vinden onder:
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/818485/financiele-jaarstukken-st-adelante-zorg-2021.pdf

+
€ 67.209.883
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

64.620.938

€

61.796.128

Subsidies

€

2.353.052

€

4.455.249

Overige bedrijfsopbrengsten

€

7.908.745

€

7.719.566

Som der bedrijfsopbrengsten

€

74.882.735

€

73.970.943

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

0

+
0

+

+

€

74.882.735

€

73.970.943

Personeelskosten

€

59.422.469

€

57.406.217

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.757.779

€

3.765.087

Huisvestingslasten

€

4.100.088

€

3.379.280

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

1.177.726

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

Overige bedrijfskosten

€

10.412.830

Som der bedrijfslasten

€

78.870.892

Saldo financiële baten en lasten

€

-434.168

Resultaat

€

-4.422.325

Totaal baten

Lasten

€

+

+

€

9.251.498

€

73.802.082

€

-416.960

€

-248.099

+

+
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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 over 2021 is te vinden onder:
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/818485/financiele-jaarstukken-st-adelante-zo
rg-2021.pdf

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/818485/financiele-jaars
tukken-st-adelante-zorg-2021.pdf

Open

