Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting GGZ Drenthe

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 8 6 5 8 6

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

Dennenweg 9, 9404LA Assen

Telefoonnummer

0 5 9 2 3 3 4 8 0 0

E-mailadres

rvb@ggzdrenthe.nl

Website (*)

www.ggzdrenthe.nl

RSIN (**)

0 0 4 7 2 5 9 6 7

Aantal medewerkers (*)

1 7 2 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Stichting Espria

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur van Stichting Espria wordt gevormd door de heren J.L. Kauffeld en A.M.
Notermans. Zie ook https://www.espria.nl/anbi

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

Uit de statuten,, artikel 2 Doel/Middelen: "De stichting heeft ten doel hulp te verlenen in
het bijzonder op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en alle daarmee
samenhangende vormen van hulp verlening en voorts al hetgeen daarmee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord."

IB 113 - 1Z*2FOL 

Voor de volledige statutaire doelstellingen wordt verwezen naar de statuten van
Stichting GGZ Drenthe.

(*) 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?

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen,
kinderen en jongeren.
GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe
trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving,
transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische
problemen en forensische psychiatrie.
GGZ Drenthe biedt ook 24/7 acute zorg met een crisisdienst en een spoedpoli.
Zie ook: https://ggzdrenthe.nl/behandelingen en: https://ggzdrenthe.nl/contact-bij-crisis.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Met name uit Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Gemeenten (WMO en
Jeugd), Justitie (Forensische zorg), subsidies.

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).

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen,
kinderen en jongeren.
GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe
trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving,
transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische
problemen en forensische psychiatrie.
Er wordt geen vermogen aangehouden anders dan op de lopende betaalrekening.

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

https://ggzdrenthe.nl/media/02-documenten/jaarverslag-stichtingggz-drenthe-2020.pdf (zie p. 6 van het jaarverslag)

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 het beloningsbeleid verwijzen we naar de van toepassing zijnde CAO. Dit is de
CAO GGZ. Voor informatie over de bezoldiging van onze bestuurders en directeuren
verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening van Espria op
https://www.espria.nl/node/50. Voor het bestuur en de directie is de Wet Normering
Topinkomens van toepassing.

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 url naar jaarverslag incl. jaarrekening bij de volgende vraag.

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

https://ggzdrenthe.nl/media/02-documenten/jaarverslag-stichti
ng-ggz-drenthe-2020.pdf

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

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 32.591.984

€ 32.078.399

Materiële vaste activa

€ 85.991.563

€ 94.010.323

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 55.133.193

€ 61.225.653

Kortlopende schulden

€ 32.788.362

€ 36.448.914

Totaal

€ 124.365.445

736.187

€

+

€ 86.727.750
€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 29.874.248

€ 36.516.331

Effecten

€

€

0

Liquide middelen

€

€

2.140.253

108.337

+
€ 37.637.695

Totaal

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

3.729.043

88.076

+
€ 38.744.660

+
€ 124.365.445

+

€ 94.737.349

Voorraden

7.655.110

727.026

3.851.906

+
€ 133.482.009

+

https://ggzdrenthe.nl/media/02-documenten/jaarverslag-stichting-ggz-drenthe-2020.pdf

+
€ 133.482.009
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

154.672.182

€

153.684.104

Subsidies

€

10.530.372

€

5.053.660

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.647.101

€

4.235.110

Som der bedrijfsopbrengsten

€

167.849.655

€

162.972.874

Giften & donaties particulieren

€

1.735

€

1.910

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

1.735

+
1.910

+

+

€

167.851.390

€

162.974.784

Personeelskosten

€

129.256.183

€

121.442.441

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

8.465.066

€

9.010.937

Huisvestingslasten

€

5.735.971

€

5.343.611

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

24.201.656

Som der bedrijfslasten

€

167.658.876

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

Lasten

+

+
192.514

€

24.289.461

€

160.086.450

€
€

+

+
2.888.334
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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://ggzdrenthe.nl/media/02-documenten/jaarverslag-stichting-ggz-drenthe-2020.pdf

https://ggzdrenthe.nl/media/02-documenten/jaarverslag-stichtingggz-drenthe-2020.pdf

Open

