Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Thebe Zorggroep
0 0 0 0 4 1 1 0 5 7 8 8

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

Liesboslaan 2
0 8 8 1 1 7 1 0 0 0

E-mailadres

info@thebe.nl

Website (*)

www.thebe.nl

RSIN (**)

8 0 0 3 9 3 2 4 7

Aantal medewerkers (*)

2 6 1 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. L.J.M. Kenter

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Mw. Drs. A.D. Klaren

Algemeen bestuurslid

Mw. Drs. C.J.M. van Esch

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Onze doelstelling is het bieden van verpleging, verzorging, behandeling en welzijn aan
met name kwetsbare ouderen en mensen met een of meer chronische aandoeningen
binnen ons werkgebied West- en Midden-Brabant.
Wij willen een breed palet aan goede zorg volgens onze zorgvisie bieden: De
Bedoeling van Thebe. We doen dit in nauwe samenwerking met partners,
mantelzorgers, familie en anderen uit het persoonlijke netwerk van onze cliënten. We
richten ons daarbij op het behoud en de versterking van zelf- en samenredzaamheid.

(**) 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?

Hoe krijgt de instelling
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).

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

https://www.thebe.nl/over-thebe/anbi/stichting-thebe-zorggroe
p/

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: De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is vermeld in
de toelichting op de jaarrekening en is door de accountant getoetst aan de
beloningscode bestuurders zorg (BBZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT).
Raad van Toezicht: De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vermeld
in de toelichting op de jaarrekening, is gebaseerd op de adviesregeling van de
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ) en is getoetst aan de
WNT.
Medewerkers: De beloning van de medewerkers vindt plaats 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.

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

https://www.thebe.nl/over-thebe/anbi/stichting-thebe-zorggroe
p/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 58.882.608

Financiële vaste activa

€

1.390.278

337.805

€ 60.610.691

Eigen vermogen

€ 65.733.195

€ 62.035.671

€ 60.905.332

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 19.252.102

€ 20.347.559

Kortlopende schulden

€ 29.470.701

€ 26.818.640

Totaal

€ 123.183.760

231.923

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 23.263.474

€ 17.330.814

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 39.309.595

€ 40.111.456

+
€ 62.573.069

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

8.727.762

9.377.655

+
€ 57.442.270

+
Totaal

+

€ 61.137.255

Voorraden

31-12-2020

€

€

+

31-12-2020

€ 123.183.760

https://www.thebe.nl/over-thebe/jaarverslagen/

+
€ 118.579.525

+

+
€ 118.579.525
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

210.616.133

€

201.970.268

Subsidies

€

9.858.227

€

2.796.694

Overige bedrijfsopbrengsten

€

3.018.934

€

3.734.155

Som der bedrijfsopbrengsten

€

223.493.294

€

208.501.117

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

223.493.294

€

208.501.117

Personeelskosten

€

165.790.777

€

151.911.737

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

8.231.476

€

6.786.184

Huisvestingslasten

€

11.624.508

€

11.604.421

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

33.268.076

Som der bedrijfslasten

€

218.914.837

Saldo financiële baten en lasten

€

-934.035

Resultaat

€

3.644.422

Totaal baten

Lasten

+

+

€

31.618.961

€

201.921.303

€

-936.709

€

5.643.105

+

+

06 van 06

3

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.thebe.nl/over-thebe/jaarverslagen/

Open

