Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting SIG, organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking
4 1 2 2 2 7 7 6

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

Alkmaarseweg 1, 1947 Beverwijk
0 2 5 1 2 5 7 8 5 7

E-mailadres

info@sig.nu

Website (*)

www.sig.nu

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 3 8 3 0 1 8 4
3 0 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

JPC Kroft

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

De RvB SIG is eenhoofdig, bestuurder JPC Kroft legt verantwoording af aan de RvT.

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

De Stichting heeft op de grondslag, genoemd in lid 1, ten doel het (doen) verlenen van
goede zorg waaronder begrepen het behartigen van het welzijn van mensen met een
beperking, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, ras of nationaliteit, een en
ander in de ruimste zin des woords.
De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de SIG is het bieden van goede
zorg aan clienten. De doelstelling is opgenomen in de statuten en uitgewerkt in missie,
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visie en beleid van de SIG.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

Wonen voor kinderen en volwassenen. Volledig pakket thuis volwassenen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Financiering uit WLZ, WMO en Jeugdwet.

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).

Door inzet van personeel en middelen wordt gezamenlijk met de client gewerkt aan de

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

https://www.sig.nu/over-de-sig/publicaties/
https://www.sig.nu/wp-content/uploads/2022/05/strategisch-plan-2019-2024.pdf

Gezinsondersteuning. Ambulante ondersteuning. Logeren voor kinderen en
volwassenen. Dagbesteding (winkels in verzorgingshuizen en buurtwinkels,
kinderboerderij, centrum ambachtelijke dagbesteding Wisselwerk, horeca en
dienstverlening).

doelen die in zijn/ haar begeleidingsplan zijn opgenomen.
Het vermogen dat wordt aangehouden wordt ingezet oa. in toekomstige huisvesting
van deze clienten in een duurzamen omgeving. Dit wordt oa. aangehouden op een
spaarrekening.

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).

CAO Gehandicaptenzorg voor personeel.

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.

Jaardocument is te vinden op de website;

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

https://www.sig.nu/over-de-sig/publicaties/

CAO en salarisregeling bestuurder binnen de WNT.
Vergoeding conform NVTZ en regels WNT.

https://www.sig.nu/over-de-sig/publicaties/
https://www.sig.nu/wp-content/uploads/2022/05/SIG-jaardocument-en-jaarrekening-202
1-definitief.pdf
Het Kwaliteitsverslag 2021 is daar ook te vinden.

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

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 18.208.904

€ 17.839.629

Materiële vaste activa

€ 19.268.637

€ 19.637.563

Voorzieningen

€

1.076.850

€

698.663

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

6.910.983

€

7.271.133

Kortlopende schulden

€

4.801.835

€

4.837.626

Totaal

€ 30.998.572

€

+

€ 19.268.637
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 10.159.096

€ 19.637.563
€
€

1.570.839

1.647.570

€
€

+
€ 11.729.935

9.361.918

+
€ 11.009.488

+
Totaal

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

+

€ 30.998.572

+
€ 30.647.051

+

https://www.sig.nu/wp-content/uploads/2022/05/SIG-jaardocument-en-jaarrekening-2021-definitief.pdf

+
€ 30.647.051
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

26.430.050

€

24.222.121

Subsidies

€

227.861

€

632.089

Overige bedrijfsopbrengsten

€

401.407

€

622.794

Som der bedrijfsopbrengsten

€

27.059.318

€

25.477.004

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

27.059.318

€

25.477.004

Personeelskosten

€

18.696.073

€

17.346.431

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.126.788

€

1.057.746

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

6.621.412

Som der bedrijfslasten

€

26.444.273

Saldo financiële baten en lasten

€

-245.770

Resultaat

€

369.275

Totaal baten

Lasten

+

+

€

5.835.754

€

24.239.931

€

-230.208

€

1.006.865

+

+
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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://www.sig.nu/wp-content/uploads/2022/05/SIG-jaardocument-en-jaarrekening-202
1-definitief.pdf

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

https://www.sig.nu/wp-content/uploads/2022/05/SIG-jaardocu
ment-en-jaarrekening-2021-definitief.pdf

Open

