Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Lelie Zorggroep

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 4 8 6 0 6 9

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

Hoofdweg 222, 3067 GJ Rotterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

info@leliezorggroep.nl

Website (*)

www.leliezorggroep.nl

RSIN (**)

8 2 1 9 9 8 0 0 6

Aantal medewerkers (*)

1 8 0 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H. J. van den Berg

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

A. Kranendonk

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 is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel het zonder
winstoogmerk leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. Hieronder wordt in
de eerste plaats begrepen het bieden van zorg, verpleging, huisvesting en
dagbesteding aan hulpbehoevende ouderen.

(**) 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://leliezorggroep.nl/over-ons

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).

De leden van de raad van de bestuur en de raad van toezicht ontvangen een beloning
die voldoet aan de voor Lelie zorggroep van toepassing zijnde WNT-normen. Het
personeel wordt beloond conform de VVT-cao.

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://leliezorggroep.nl/jaarverslag-en-overige-documenten

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 19.459.629

€ 17.074.893

Materiële vaste activa

€ 26.256.564

€ 26.096.942

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 10.591.872

€ 10.645.682

Kortlopende schulden

€ 25.638.735

€ 26.972.250

Totaal

€ 59.008.403

€

+

€ 26.256.564

€ 26.096.942

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 14.562.403

€ 12.583.016

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 18.140.550

48.886

€ 32.751.839

+
€ 29.459.487

+
Totaal

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

863.604

45.697

€ 16.830.774

+

€ 59.008.403

+

3.318.167

+
€ 55.556.429

+

+
€ 55.556.429

https://www.leliezorggroep.nl/domain/leliezorggroep/files/wysiwyg/documents/Jaarverslagen/JAARREKENING%202021_DEFINITIEF_Lelie%
20zorggroep_gewaarmerkt.pdf
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

131.191.751

€

121.251.593

Subsidies

€

4.330.108

€

7.495.773

Overige bedrijfsopbrengsten

€

3.531.211

€

3.293.039

Som der bedrijfsopbrengsten

€

139.053.070

€

132.040.405

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

139.053.070

€

132.040.405

Personeelskosten

€

108.962.678

€

104.534.490

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

2.717.174

€

2.792.732

Huisvestingslasten

€

8.260.192

€

8.022.705

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

16.365.072

Som der bedrijfslasten

€

136.305.116

Saldo financiële baten en lasten

€

-363.218

Resultaat

€

2.384.736

Totaal baten

Lasten

+

+

€

14.464.384

€

129.814.311

€

-412.386

€

1.813.708

+

+
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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.

https://www.leliezorggroep.nl/domain/leliezorggroep/files/wysiwyg/documents/Jaarversla
gen/JAARREKENING%202021_DEFINITIEF_Lelie%20zorggroep_gewaarmerkt.pdf

Open

