Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Tragel
2 2 0 4 5 0 8 1

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

Sterredreef 50, 4567 BL Clinge
0 1 1 4 3 8 2 0 0 0

E-mailadres

secretariaatrvb@tragel.nl

Website (*)

www.tragel.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 8 3 4 0 5 3 0
6 1 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dr. A.F.I. Bannenberg MPA

Secretaris
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 heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg door middel van het
bieden va zorg- en dienstverleningsarrangementen aan mensen met een beperking.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06
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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 beleidsplan

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

zie beleidsplan

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).

zie beleidsplan

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

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 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.

zie activiteitenverslag

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

WNT van toepassing

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 14.992.335

€ 14.216.178

Materiële vaste activa

€ 20.999.840

€ 22.498.927

Voorzieningen

€

7.648.910

€

7.465.041

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

8.921.980

€

9.958.399

Kortlopende schulden

€ 11.570.011

€

9.440.663

Totaal

€ 43.133.236

€

+

€ 20.999.840
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 20.836.759

€ 22.498.927
€
€

1.296.637

1.235.016

€
€ 17.346.338

+
€ 22.133.396

+
€ 18.581.354

+
Totaal

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

+

€ 43.133.236

zie jaarrekening 2020

+
€ 41.080.281

+

+
€ 41.080.281
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

51.773.372

€

51.513.083

Subsidies

€

1.574.282

€

173.862

Overige bedrijfsopbrengsten

€

442.648

€

672.708

Som der bedrijfsopbrengsten

€

53.790.302

€

52.359.653

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

53.790.302

€

52.359.653

Personeelskosten

€

39.418.242

€

37.180.498

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

2.051.732

€

2.024.530

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

11.220.827

Som der bedrijfslasten

€

52.690.801

Saldo financiële baten en lasten

€

-323.346

Resultaat

€

776.155

Totaal baten

Lasten

+

+

€

11.011.976

€

50.217.004

€

-379.646

€

1.763.003

+

+

06 van 06

3

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.

zie jaarrekening 2020

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.tragel.nl/app/uploads/2021/06/Jaarrekening-Tragel
-2020.pdf

Open

