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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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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.
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	1: 
	8: De heer R. Posthumus
	10: 
	9: 
	12: De heer F.H.G.C. van der Steen
	11: Mevr. C.W. van Heek - van Tellingen, Mevr. T.A. Lammerts, Mevr. D. Broersma
	7_A4: 61
	16_ML: Stichting Urtica is een zorgorganisatie en dientengevolge een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen, mensen met autisme of aanverwante stoornissen en aan mensen met een verstandelijke handicap, welke zorg zelf of samen met anderenn op een doelmatige wijze en antroposofische wijze wordt verleend in de regio Oost (Gelderland en Overijssel), alles in de meest uitgebreide zin. Dit doel is gebasseerd op en geinspireerd door de antroposofie, zoals in de werken van Rudolf Steiner neergelegd en sindsdien nader uitgewerkt.
De stichting tracht het doel mede te realiseren door:
- het bieden van kleinschalige woonplekken aan clienten;
- zelf of samen met anderen op een doelmatige wijze onderwijs te verlenen in de regio Oost (Gelderland en Overijssel), in de meest uitgebreide zin;
-al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
	13_ML: Stichting Urtica heeft een directeur-bestuur Mevr. A van Zon.
	0: Stichting Urtica de Vijfsprong
	5: www.urticadevijfsprong.nl
	2: Reeoordweg 2a, 7251JJ, Vorden
	4_EM: info@urticadevijfsprong.nl
	1_KVK: 41039838
	6_RSIN: 800231144
	3_TEL: 0575553459
	18_ML: De kernactiviteit van stichting Urtica is het verlenen van zorg en begeleiding van mens tot mens, waarbij er oog is voor de kracht en kwetsbaarheid in ieders levensverhaal. Deze zorg en begeleiding wordt geboden aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychiatrische en psychosociale problematiek en autisme. De Vijfsprong is een landbouwbedrijf dat zeer nauw met Urtica verbonden is en in de statuten heeft beschreven dat het er ten behoeve van goede dagbesteding voor de cliënten van Urtica is naast de productie van biologische dynamische voeding.
De organisatie biedt begeleiding in wonen en werken op diverse plekken in Vorden en omstreken.Begeleiding in het (zelfstandig) wonen wordt zowel geboden in een groep als individueel. Het wonen vindt plaats op de Vijfsprong, het vlakbij gelegen Veldhuis, op Hackfort, in woningen in het dorp en op de Kleine Koning in Vierakker. Er is een ontwikkeling gaande naar ambulante zorg; dit betreffen vooral mensen die zelfstandig gaan wonen nadat ze bij Urtica gewoond hebben. Er is een afdeling GGZ met klinische plaatsen (8 bedden), deeltijdbehandeling en poliklinische behandeling.

	19_ML: Stichting Urtica ontvangt zorginkomsten vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de jeugdwet en persoonsgebonden budgetten (PGB). 
	20_ML: Stichting Urtica heeft als financieel beleid dat ze gericht is op de continuïteit van de zorgverlening en bedrijfsvoering. De belangrijkste doelstellingen zijn het realiseren van een gezonde exploitatie, liquiditeit- en solvabiliteitspositie.

In het kwaliteitsverslag en de jaarrekening legt Urtica verantwoording af over de wijze waarop wij onze middelen besteden en ons vermogen beheren en besteden. Ook vindt u hierin een actueel verslag van de uitgeoefende actviteiten en informatie over het beleidsplan.
De jaarrekening, het kwaliteitsverslag en het meerjarenbeleidsplan vindt u op de website van Stichting Urtica.

	21: 
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	knop: 

	22_ML: Stichting Urtica hanteert de bezoldigingsregels van de Wet normering topinkomens (WNT). 
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder geschiedt door de Raad van Toezicht. De beloning van de directeur/bestuurder wordt vastgesteld binnen de kaders van de Zorgbrede Governance code en de CAO Gehandicaptenzorg.
Medewerkers van Stichting Urtica worden beloond conform de CAO Gehandicaptenzorg.
	23_ML: Hiervoor verwijzen wij u naar het kwaliteitsverslag en de jaarrekening.
	24: 
	_MLT: https://urticadevijfsprong.nl/images/downloads/Kwaliteit_jaarverslag_2020.pdf
	knop: 
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