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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Omring
4 1 2 3 6 5 8 3

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

Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn
0 2 2 9 2 0 6 7 7 7

E-mailadres

info@omring.nl

Website (*)

www.omring.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.J.J. Buwalda

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

E.F. Kraanen

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 bevorderen, verlenen en organiseren van
gezondheidszorg in het algemeen, en in het bijzonder :
het bijdragen aan optimale kwaliteit van leven voor :
het bieden van passende huisvesting, verpleging, zorg en behandeling aan en/of
het verschaffen van gelegenheid tot zorg, diagnostiek, behandeling en preventie voor,
met name ouderen en chronisch zieken, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord,
met dien verstande dat de stichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend werkzaamheden
verricht als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van de Wet op de bennootbelasting 1969.

(**) 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?

https://www.omring.nl/jaarverslagen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

https://www.omring.nl/jaarverslagen

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).

https://www.omring.nl/jaarverslagen

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

https://www.omring.nl/jaarverslagen

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 voor het bestuur vindt u in het jaarverslag. Medewerkers van
Stichting Omring worden beloond conform 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.

https://www.omring.nl/jaarverslagen

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

https://www.omring.nl/jaarverslagen

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 77.145.069

Financiële vaste activa

€

0

€ 77.145.069

Eigen vermogen

€ 73.798.190

€ 64.467.876

€ 67.007.645

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 33.202.510

€ 36.268.088

Kortlopende schulden

€ 40.903.632

€ 38.162.286

Totaal

€ 152.177.140

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 26.169.206

€ 24.607.917

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 48.711.441

€

151.424

3.034.773

+
€ 74.925.378

+

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

4.272.808

195.861

€ 50.121.600

+
€ 75.032.071

Totaal

+

€ 67.007.645

Voorraden

31-12-2021

€

€

+

31-12-2021

€ 152.177.140

https://www.omring.nl/jaarverslagen

+
€ 141.933.023

+

+
€ 141.933.023
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

234.001.800

€

202.729.097

Subsidies

€

1.531.297

€

1.737.984

Overige bedrijfsopbrengsten

€

8.508.358

€

6.811.555

Som der bedrijfsopbrengsten

€

244.041.455

€

211.278.636

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

244.041.455

€

211.278.636

Personeelskosten

€

172.490.737

€

150.383.674

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

7.857.505

€

7.501.136

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

52.933.762

Som der bedrijfslasten

€

233.282.004

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.429.138

Resultaat

€

9.330.313

Totaal baten

Lasten

+

+

€

48.116.203

€

206.001.013

€

-1.639.588

€

3.638.035

+

+
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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.

https://www.omring.nl/jaarverslagen

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

www.omring.nl

Open

