Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Interakt Contour Groep

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 2 1 4 8 5

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

Postbus 128, 8070 AC Nunspeet

Telefoonnummer

0 3 4 1 2 5 5 7 7 7

E-mailadres

info@interaktcontour.nl

Website (*)

https://www.interaktcontour.nl/

RSIN (**)

8 1 4 2 4 8 9 1 3

Aantal medewerkers (*)

9 9 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. Drs. J. van Kampen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
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 de bevordering van het maatschappelijk functioneren in de
ruimste zin van mensen met een beperking, verder te noemen de cliënten, een en
ander in opdracht van cliënten, zorgverzekeraars en gemeenten, alsmede het
verrichten van alle daarmee verband houdende en daartoe bevorderlijke activiteiten.

(**) 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?

Zie: https://www.interaktcontour.nl/informatie-over-de-organisatie/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Uit zorgverlening in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Geneeskundige Zorg aan Specifieke
Patientengroepen (behandeling Zvw), vanuit Persoonsgebonden Budgetten (PGB),
vanuit onderaannemerschap.

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).

Zie bovengenoemde info.
Vermogen wordt aangehouden in de vorm van banktegoeden. Er wordt momenteel
geen vermogen aangehouden in de vorm van beleggingen.

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

https://www.interaktcontour.nl/documents/35/Strategieplaat_Inter
aktContour_2021-2024.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).

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht: conform richtlijnen NVTZ en conform de
regelgeving Wet Normering Topinkomens.
Personeel: conform CAO Gehandicaptenzorg

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.

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

https://kwaliteitsrapport.interaktcontour.nl/over-2021/?
_gl=1*19v2qr1*_ga*ODY4MDA0MjUzLjE2MTg0MDk3ODE.*_ga_L3
47E22WD4*MTY1NTI5MjgwNy4zMy4wLjE2NTUyOTI4MDkuMA..

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

€ 48.902.062

€ 46.279.024

Materiële vaste activa

€ 31.666.105

€ 22.588.968

Voorzieningen

€

1.554.730

€

1.460.569

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 10.958.606

€

1.027.809

Kortlopende schulden

€ 14.217.595

€ 14.259.924

Totaal

€ 75.632.993

1.497.187

€

+

€ 33.163.292
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 36.888.221

1.584.333

€ 24.173.301
€
€

5.581.480

6.978.471

€
€ 31.875.554

+
€ 42.469.701

+
€ 38.854.025

+
Totaal

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

+

€ 75.632.993

+
€ 63.027.326

+

https://www.interaktcontour.nl/documents/6/Jaarrekening_InteraktContour_2021_incl_CV_en_bijlagen.pdf

+
€ 63.027.326
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

90.302.783

€

81.376.724

Subsidies

€

2.241.977

€

7.874.180

Overige bedrijfsopbrengsten

€

482.183

€

296.600

Som der bedrijfsopbrengsten

€

93.026.943

€

89.547.504

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

93.026.943

€

89.547.504

Personeelskosten

€

60.624.892

€

59.039.893

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.669.550

€

3.064.441

Huisvestingslasten

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

Overige bedrijfskosten

€

25.871.224

Som der bedrijfslasten

€

90.165.666

Saldo financiële baten en lasten

€

-238.239

Resultaat

€

2.623.038

Totaal baten

Lasten

€
€

0

-254.887

€

+

+

€

24.867.568

€

86.717.015

€

-189.889

€

2.640.600

+

+
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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.interaktcontour.nl/documents/6/Jaarrekening_Interak
tContour_2021_incl_CV_en_bijlagen.pdf

Open

