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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Syndion

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 2 1 8 6 3

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

Stadhuisplein 4, 4205 AX Gorinchem

Telefoonnummer

0 1 8 3 6 5 1 1 5 0

E-mailadres

bestuurssecretariaat@Syndion.nl

Website (*)

www.syndion.nl

RSIN (**)

7 2 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. H.A. Vogelaar

Secretaris

nvt

Penningmeester

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het bieden van goede zorg (dienstverlening en ondersteuning) aan mensen met een
handicap cq beperking cq mensen met een zelfzorg of zelfsturingstekort, met een
breed en individueel toegesneden aanbod, vormgegeven in en met de samenleving, en
voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of
indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan
professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes,
wensen, ervaringen en het belang van clienten in het algemeen staan centraal en zijn
richtinggevend voor de te bieden zorg binnen de mogelijkheden die de wettelijke
kaders bieden.
De stichting heeft een ANBI status en beoogt derhalve niet het maken van winst.

(**) 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 hiervoor het bestuursverslag 2020 en het strategisch meerjarenbeleid 2021-2025
op de website.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

zie hiervoor het bestuursverslag en de jaarrekening 2020 op de website.

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 hiervoor het bestuursverslag en de jaarrekening 2020 op de website

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

https://www.syndion.nl/over-syndion/organisatie/strategisch-meer
jarenbeleidsplan/

Open

03 van 06

1

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

Voor de statutaire bestuurder stelt de RvT de beloning vast, binnen de normen
voortvloeiend vanuit de 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.

zie het bestuursverslag en de jaarrekening 2020 op de website.

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

Voor de directieleden en ander personeel wordt de CAO Gehandicaptenzorg gevolgd.

https://www.syndion.nl/over-syndion/organisatie/syndion-jaarv
erslag/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

€

0

€

Materiële vaste activa

€

9.174.830

€

9.991.018

Financiële vaste activa

€

925.000

€

975.000

+

€ 10.099.830

€ 10.966.018

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.173.274

€

2.763.295

Effecten

€

Liquide middelen

€ 11.646.174

€

+

9.486.105

Eigen vermogen

€ 11.109.245

€ 10.972.841

Voorzieningen

€

457.531

€

536.924

Langlopende schulden

€

2.250.141

€

2.407.129

Kortlopende schulden

€ 11.102.361

€

9.298.524

Totaal

€ 24.919.278

+
€ 12.249.400

+

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

31-12-2020

€

€ 14.819.448
Totaal

+

31-12-2020

€ 24.919.278

WWW.SYNDION.NL

+
€ 23.215.418

+

+
€ 23.215.418
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

57.349.062

€

55.254.364

Subsidies

€

1.800.760

€

328.329

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.213.280

€

1.032.966

Som der bedrijfsopbrengsten

€

60.363.102

€

56.615.659

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

60.363.102

€

56.615.659

Personeelskosten

€

44.169.299

€

40.218.227

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.569.064

€

1.353.343

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

14.424.127

Som der bedrijfslasten

€

60.162.490

Saldo financiële baten en lasten

€

-64.209

Resultaat

€

136.403

Totaal baten

Lasten

+

+

€

14.296.669

€

55.868.239

€

-43.553

€

703.867

+

+
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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.

WWW.SYNDION.NL

Open

