Taal: Nederlands
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Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Altrecht

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 6 1 6 8 1

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

Lange Nieuwstraat 119, 3512PG Utrecht

Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)

www.altrecht.nl

RSIN (**)

8 0 8 5 2 6 5 9 5

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris

IB 113 - 1Z*2FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

drs. A.C. de Grunt CMA RI (Lid Raad van Bestuur)

Algemeen bestuurslid

drs.M.W.H. Ploumen (Lid Raad van Bestuur)

Overige informatie
bestuur (*)

Zie voor verdere toelichting: www.altrecht.nl/over-altrecht

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

De stichting heeft tot doel de bevordering van de geestelijke gezondheid, alsmede het
uitvoeren en doen uitvoeren van de geestelijke gezondheidszorg.

(*) 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?

Het bieden van mogelijkheden tot ambulante/poliklinische-, deeltijd- en klinische
behandeling, verpleging, verzorging ter begeleiding van mensen met psychiatrische en
psychische stoornissen.
- het (doen) bieden of (doen) bevorderen van opleidingsmogelijkheden
Deze werkzaamheden worden het gehele jaar uitgevoerd en dragen bij aan het
realiseren van de doelstelling: het bevorderen van de geestelijke gezondheid, alsmede
het uitvoeren en doen uitvoeren van de geestelijke gezondheidszorg.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door het beheer en de exploitatie van voorzieningen in de geestelijke
gezondheidszorg.
Uit zorgovereenkomsten met voornamelijk zorgverzekeraars, zorgkantoor en
gemeenten m.b.t. het bieden van mogelijkheden tot ambulante/poliklinische-, deeltijden klinische behandeling, verpleging, verzorging ter begeleiding van mensen met
psychiatrische en psychische stoornissen.

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).

Het bieden van mogelijkheden tot ambulante/poliklinische-, deeltijd- en klinische
behandeling, verpleging, verzorging ter begeleiding van mensen met psychiatrische en
psychische stoornissen.
De instelling houdt vermogen aan. Dit vermogen wordt aangehouden op een
betaalrekening.

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

https://www.altrecht.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarbericht
-2020-def.docx-Google-Documenten.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).

De vaststelling van het salaris van de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van
een bestuurder, geschiedt door de raad van toezicht. Het salaris en de overige
arbeidsvoorwaarden van een bestuurder heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke
relatie van een bestuurder met de stichting.
De CAO GGZ is van toepassing voor alle medewerkers van de stichting.

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.

Onze missie gaat over regie, leven, samen en passende zorg. Onze visie laat zien hoe
we willen werken om onze missie waar te maken. Dit is onze belofte aan de patiënt.
Wij werken samen aan herstel
Vraaggericht en integraal. Wij luisteren naar het hele verhaal. Een patiënt voelt zich bij
ons gezien en gehoord.
Nooit alleen
Maar altijd samen met naasten, met professionals, met ervaringskundigheid binnen
Altrecht en met onze partners in het veld.
Netwerkzorg.
In een veilige omgeving. Voor patiënten zijn we een veilige haven. Voor medewerkers
bieden we een veilige werkplek waar je kunt leren en vanuit onze maatschappelijke rol
dragen wij bij aan een veilige samenleving.
Elke dag beter worden
Door een omgeving die uitdaagt, prikkelt en stimuleert om te groeien lopen we voorop
bij nieuwe ontwikkelingen, maatschappelijke vraagstukken en innovaties. Wij zijn een
GGZ instelling in ontwikkeling en trots op wat we doen.

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

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

€ 43.383.000

€ 46.427.000

Materiële vaste activa

€ 70.071.000

€ 73.170.000

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 45.323.000

€ 38.812.000

Kortlopende schulden

€ 53.871.000

€ 37.283.000

Totaal

€ 145.035.000

6.665.000

€

+

€ 76.736.000

4.968.000

€ 78.138.000

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 53.880.000

€ 39.560.000

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 14.419.000

€

+
€ 68.299.000

7.365.000

Totaal

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

2.541.000

+
€ 46.925.000

+
€ 145.035.000

+

2.458.000

+
€ 125.063.000

+

+
€ 125.063.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

145.227.000

€

138.635.000

Subsidies

€

10.692.000

€

5.299.000

Overige bedrijfsopbrengsten

€

10.383.000

€

10.448.000

Som der bedrijfsopbrengsten

€

166.302.000

€

154.382.000

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

166.302.000

€

154.382.000

Personeelskosten

€

132.205.000

€

116.697.000

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

6.484.000

€

6.637.000

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

30.764.000

Som der bedrijfslasten

€

169.453.000

Saldo financiële baten en lasten

€

107.000

Resultaat

€

-3.044.000

Totaal baten

Lasten

+

+

€

27.378.000

€

150.712.000

€

752.000

€

4.422.000

+

+

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.

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

Open

