Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Sprank

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 8 8 0 6 1

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

Hanzelaan 334

Telefoonnummer

0 8 8 0 0 7 0 7 0 0

E-mailadres

info@stichtingsprank.nl

Website (*)

www.stichtingsprank.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

4 0 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A. Westerduin - de Jong

Secretaris

E. Smit - van Ingen

Penningmeester
Algemeen bestuurslid
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 stelt zich ten doel:
-het ontwikkelen en instand houden van voorzieningen voor mensen met een
verstandelijke beperking;
-het bieden van zorg en of ondersteuning aan mensen met een verstandelijke
beperking;
-het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van
zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de
doelstelling zoals hierboven verwoord;
-het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, verwerven beheren van en/of
beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals
hierboven verwoord.

(**) 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://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=cdsyk&lang=nl_nl&url=https%3A%2F%
2Fstichtingsprank.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%
2FMeerjarenbeleidsplan-Sprank-2019-2022.pdf&referer=https%3A%2F%2Fstichtingsprank.nl%2F&v=Google%20Inc.

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).

CAO Zorg en Welzijn
Bezoldiging bestuur en RvT conform WNT normering

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.

http://www.stichtingsprank.nl/jaarbericht2020

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

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 10.403.566

Financiële vaste activa

€

€

0

44.123

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

0

€ 10.648.962
€

+

€ 10.447.689
Voorraden

Passiva

31-12-2019 (*)

47.967

€ 10.696.929

€

2.712.873

Eigen vermogen

€

7.625.846

€

6.637.370

Voorzieningen

€

1.840.419

€

1.731.466

Langlopende schulden

€

3.598.490

€

4.019.580

Kortlopende schulden

€

4.225.320

€

4.409.836

Totaal

€ 17.290.075

2.915.333

€
4.129.513

€

+

3.185.990

+
€

6.842.386

6.101.323

+

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

31-12-2020

€

€
Totaal

+

31-12-2020

€ 17.290.075

http://www.stichtingsprank.nl/jaarbericht2020

+
€ 16.798.252

+

+
€ 16.798.252
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

31.726.893

€

28.644.714

Subsidies

€

108.366

€

152.283

Overige bedrijfsopbrengsten

€

765.447

€

524.391

Som der bedrijfsopbrengsten

€

32.600.706

€

29.321.388

Giften & donaties particulieren

€

100.741

€

82.712

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

100.741

+
82.712

+

+

€

32.701.447

€

29.404.100

Personeelskosten

€

23.133.998

€

20.318.418

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.028.589

€

1.011.935

Huisvestingslasten

€

3.205.335

€

3.037.716

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

-6.603

€

88.925

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

4.245.793

€

4.376.036

Som der bedrijfslasten

€

31.607.112

€

28.833.030

Saldo financiële baten en lasten

€

-105.859

€

-113.810

Resultaat

€

988.476

€

457.260

Totaal baten

Lasten

+

+

+

+
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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.

http://www.stichtingsprank.nl/jaarbericht2020

Open

