Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting de Hartekamp Groep
4 1 2 2 4 6 6 6

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

Zadelmakerstraat 150, 1991 JE Velserbroek

Telefoonnummer
E-mailadres

info@hartekampgroep.nl

Website (*)

www.hartekampgroep.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Nederland
1 8 7 5
7 2 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M. Lenselink

Algemeen bestuurslid

D.C.M. Sollewijn Gelpke

Overige informatie
bestuur (*)

Beide bestuursleden vormen samen de raad van bestuur van de stichting. De stichting
heeft conform de Governacecode Zorg en de WBTR een raad van toezicht.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting heeft tot doel mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking te
begeleiden en te ondersteunen en hen te helpen zich maximaal te ontwikkelen.
De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve
niet het maken van winst.

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?

De Hartekamp Groep is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke
beperking. De zorg is gebaseerd op 4 peilers: wonen, werken, leren en ondersteunen.
De kern van onze aanpak is Versterkend Begeleiden.
Wonen: bij de Hartekamp Groep wonen ongeveer 765 mensen
Werken: zowel op locaties van de Haretkamp Groep, als bij ondernemers in de regio
(jobcoaching).
Leren: gespecialiseerde kindcentra, cursuscentrum en loopbaancentrum
Ondersteunen: begeleiding thuis, logeren, diagnostiek en behandeling, crisis en
observatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten komen uit verschillende bronnen:
Wet Langdurige Zorg: zorgkantoren
Wet Jeugdzorg: gemeenten
Wet Maatschappelijke Ondersteuning: gemeenten
Zorgverzekeringswet: zorgverzekeraars
Persoonsgebonden budget (PGB): cliënten
Subsidies: verschillende bronnen

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
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 de zorgverlening. Er zijn geen andere activiteiten.
Vermogen wordt binnen de kaders van de regelgeving aangehouden (algemene
reserve). Het vermogen van de stichting bestaat vooral uit zorgvastgoed (de locaties
waar de zorg wordt aangeboden). De algemene reserve wordt vooral aangehouden
voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw van zorgvastgoed.

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

https://hartekampgroep.nl/publicaties/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het beloningsbeleid is gebasaeerd op de CAO Gehandicapten Zorg. De beloning van
de bestuurders valt binnen de regels van de wet normering topinkomens (WNT).

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.

In 2021 hebben ongeveer 1790 mensen gebruik gemaakt van het zorgaanbod van de
Hartekamp Groep. Het kerngebied van de stichting is de regio Zuid-Kennemerland en
IJmond.

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

Open

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

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€ 71.308.120

€ 69.140.289

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

4.435.586

€

+

€ 75.743.706

6.003.366

€ 75.143.655

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 23.490.298

€ 23.284.526

+
€ 23.490.298

+
€ 23.284.526

Totaal

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

€

+
€

+
€ 99.234.004

+

0

Bestemmingsfondsen

€ 39.335.617

€ 35.534.583

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 36.903.231

€ 40.189.464

Kortlopende schulden

€ 22.300.531

€ 22.192.377

Totaal

€ 99.234.004

694.625

+
€ 98.428.181

+
€

0

511.757

+

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=De%20Hartekamp%20Groep

+
€ 98.428.181
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

109.021.270

€

104.606.095

Subsidies van overheden

€

1.890.667

€

3.608.428

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

1.890.667

+

3.608.428

€
€

0

+

+
0

€
€

2.279.568

1.223.545

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

113.191.505

109.438.068

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

5.500.209

€

5.442.264

Financiële lasten

€

1.244.222

€

1.293.935

Overige lasten

€

22.334.629

€

21.469.476

Som van de lasten

€

109.390.469

€

103.185.434

Saldo van baten en lasten

€

3.801.036

€

6.252.634

€

80.311.409

74.979.759

€

+

+
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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://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=De%20Hartekamp%20Groep

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

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=De%20Hartekamp%20Groep

Open

