Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting GGZ Breburg
1 8 0 8 1 5 6 9

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

Jan Wierhof 7

Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)
RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

1 5 2 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevrouw J.E.M. van Eerd

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

De heer A.J.M. de Ridder

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Stichting GGz Breburg levert specialistische behandeling en ondersteuning in de keten
van preventie tot en met verblijf voor jeugd, volwassenen en senioren met een
psychiatrisch probleem met als doel genezen dan wel terugdringen van ziekte(gedrag)
en bevorderen van volwaardig burgerschap zodat clienten weer verder kunnen in het
dagelijks leven.

(**) 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?

GGz Breburg is een tweedelijns GGZ-zorgaanbieder die hoogwaardige specialistische
behandeling en ondersteuning biedt.
Activiteiten
Stichting GGZ Breburg is feitelijk gevestigd op Jan Wierhof 7, 5017 JD te Tilburg.
GGz Breburg levert specialistische behandeling en ondersteuning in de keten van
preventie tot en met verblijf voor jeugd, volwassenen en senioren met een
psychiatrisch probleem met als doel genezen dan wel terugdringen van ziekte(gedrag)
en bevorderen van volwaardig burgerschap zodat clienten weer verder kunnen in het
dagelijks leven

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

GGZ Breburg wordt gefinancierd door diverse middelen t.b.v.gezondheidzorg vanuit
VWS. Dit zijn de Zorgverzekringswet en Wet langdurige zorg.
Verder ontvangt Breburg middelen vanuit Gemeenten t.b.v. jeugdwet en Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.

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).

In principe worden schenkingen aan GGZ Breburg vooral gebruikt voor ontwikkeling en
verbetering van GGZ zorg binnen de instellingen.
Daarnaast worden middelen ingezet voor voorlichting en verdere acceptatie van
Geestelijke Gezondheidszorg in de regio en Nederland.

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

https://www.ggzbreburg.nl/over-ons/feiten-cijfers/

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 medewerkers van GGZ Breburg ontvangen salaris op basi van de CAO GGZ. Het
bestuur valt onder voor de Gezondheidszorg geldende WNT regels.
Zie ook opgave in jaarrekening 2021.

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 jaarrekening 2021.

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

https://www.ggzbreburg.nl/over-ons/feiten-cijfers/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 44.081.471

€ 40.269.270

Materiële vaste activa

€ 60.924.046

€ 60.927.855

Voorzieningen

€ 11.702.741

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 34.835.278

€ 39.178.944

Kortlopende schulden

€ 26.650.572

€ 28.684.429

Totaal

€ 117.270.062

738.733

€

+

€ 61.662.779

728.708

€ 61.656.563

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 40.975.374

€ 43.411.286

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 14.631.909

€ 10.331.084

+
€ 55.607.283

+
€ 53.742.370

+
Totaal

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

+

7.266.290

€ 117.270.062

https://www.ggzbreburg.nl/over-ons/feiten-cijfers/

+
€ 115.398.933

+

+
€ 115.398.933
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

144.104.951

€

141.561.465

Subsidies

€

8.698.366

€

10.296.557

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.531.949

€

3.948.380

Som der bedrijfsopbrengsten

€

155.335.266

€

155.806.402

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

155.335.266

€

155.806.402

Personeelskosten

€

121.760.473

€

117.445.083

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

4.315.570

€

4.601.053

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

24.180.507

Som der bedrijfslasten

€

150.256.550

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.266.215

Resultaat

€

3.812.501

Totaal baten

Lasten

+

+

6.230.436

€

23.666.622

€

151.943.194

€

-1.276.684

€

2.586.524

+

+
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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://www.ggzbreburg.nl/over-ons/feiten-cijfers/

Open

