Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Dienstencentrum OBG
5 1 6 6 2 2 6 4

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

Prof. Cornelissenstraat 2
0 2 4 3 2 7 9 2 9 7

E-mailadres

info@obg.nu

Website (*)

www.obg.nu

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 5 0 1 1 6 7 7 6
1 3 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevrouw J.H.M. van Ginneken, directeur-bestuurder a.i.

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

IB 113 - 1Z*1FOL 

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 aan ouderen in de
ruimste zin van het woord, in het bijzonder te Nijmegen. Onder goede zorg wordt
verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en
eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. Ook voorziet de Stichting in welzijn en
(woon)ondersteuning. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in
het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg en welzijn.

(**) 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?

OBG verleent dagelijks zorg aan ouderen, waaronder huishoudelijke hulp,
dagbesteding, verzorging en verpleging thuis. Ook verzorgt OBG welzijnsdiesnten en
woonondersteunende diensten. Dit is volledig in overeenstemming met de doelstelling
van OBG.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van OBG bestaan uit de vergoedingen die OBG krijgt uit de ZVW, WLZ
en WMO, subsidies en private 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).

De inkomsten worden besteed aan het verlenen en nog beter maken van de geleverde
diensten. Het vermogen is gesplitst in een vrij besteedbaar deel en een zorggerelateerd
deel. Het vermogen staat op spaarrekeningen, behoudens een deel dat tegen een
vaste rente is uitgeleend.

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

De missie, visie en kernwaarden van OBG kunt u terug vinden op de
website onder Over OBG” . De ambities van OBG zijn terug te vinden op de
website onder “over OBG” .

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).

Het beloningsbeleid van de bestuurder van OBG is gebaseerd op de Wet Normering
Topinkomens. Alle overige medewerkers ontvangen een beloning conform de
CAO-VVT.

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.

De activiteiten van OBG zijn uiteengezet in de jaarrekening met toelichting.

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

Jaarrekening

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 1 9

31-12-2019

Passiva

31-12-2018 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

298.511

Financiële vaste activa

€

1.000.000

€

1.298.511

+

Voorraden

€

4.436

€

4.261

Vorderingen &
overlopende activa

€

335.418

€

244.775

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

261.420

€

0

€

261.420

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

31-12-2019

Eigen vermogen

€

1.554.117

€

1.491.387

Voorzieningen

€

853.166

€

817.663

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

866.191

Totaal

€

3.273.474

€
€

880.523

€

3.189.573

€
1.635.109

€

+
€

1.974.963

€

3.273.474

2.679.117

+
€

2.928.153

€

3.189.573

+
Totaal

+

31-12-2019

+

+

+

OBG publiceert jaarlijks een jaarrekening waarin de financiele gegevens over het betreffende boekjaar zijn opgenomen. Voor de meest recente versie
verwijzen we naar "Jaarrekening" Nog URL invoegen
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

3.960.061

€

3.484.228

Subsidies

€

404.973

€

523.919

Overige bedrijfsopbrengsten

€

865.790

€

861.220

Som der bedrijfsopbrengsten

€

5.230.824

€

4.869.367

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

5.230.824

€

4.869.367

Personeelskosten

€

4.119.537

€

3.592.311

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

49.373

€

35.843

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

999.650

Som der bedrijfslasten

€

5.168.560

Saldo financiële baten en lasten

€

466

Resultaat

€

62.730

Totaal baten

Lasten

+

+

€

954.820

€

4.582.974

€

784

€

287.177

+

+
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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.

OBG publiceert jaarlijks een jaarrekening waarin de financiele gegevens over het
betreffende boekjaar zijn opgenomen. Voor de meest recente versie verwijzen we naar
URL toevoegen.

Jaarrekening

Open

