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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Odion
4 1 2 3 1 8 5 7

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

Mercuriusweg 5A, 1531 AD Wormer
0 2 9 9 4 1 2 8 1 2

E-mailadres

info@odion.nl

Website (*)

www.odion.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 8 6 6 5 9 5 3
7 3 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting heeft ten doel om uitgaande van de missie mensen en middelen zodanig
in zetten dat mensen met een beperking en/of mensen in vergelijkbare positie:
- aanwezig kunnen zijn en deelnemen aan de maatschappij
- kansen krijgen om zelf keuzes te maken in het persoonlijke leven
- hun vaardigheden kunnen gebruiken
- kansen krijgen om zich te ontwikkelen
- relaties kunnen onderhoudern met familie, vrienden en kennissen
- gerespecteerd worden door anderen en hun eigen waardigheid hebben, kunnen
behouden en ontwikkelen
- maatschappelijk gezien de zekerheid behouden dat zij de benodigde en gewenste
zorg en ondersteuning krijgen
- (on)betaald werk kunnen vinden en geschikt worden en/of blijven om (on)betaald
werk te verrichten d.m.v. begeleiding, scholing, training en werkervaring

(**) 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?

Bij Odion wonen ruim 600 mensen met een verstandelijk of lichamelijk en/of auditieve

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling wordt bekostigd via de Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet en WMO

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).

Alle middelen worden besteed aan de doelen van de stichting

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

https://www.odion.nl/clientennieuws/neem-een-kijkje-in-het-jaa
rverslag-van-2021/

beperking die begeleid worden in hun dagelijks leven. Daarnaast begeleiden de
medewerkers van Odion ruim 11 clienten die zelfstandig of thuiswonen.

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).

Het beloninsgbeleid is volledig in lijn met de geldende WNT regels en wordt jaarlijks
door de accountant getoetst.

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.odion.nl/clientennieuws/neem-een-kijkje-in-het-jaa
rverslag-van-2021/

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 16.608.735

Financiële vaste activa

€

€

0

0

0

€ 16.150.913
€

+

€ 16.608.735

0

€ 16.150.913

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.364.405

€

2.490.762

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€ 20.750.662

€ 21.741.879

+
€ 24.115.067

Totaal

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 28.170.318

€ 28.152.401

Voorzieningen

€

1.851.208

€

1.857.512

Langlopende schulden

€

344.939

€

412.642

Kortlopende schulden

€ 10.357.337

€

9.960.999

Totaal

€ 40.723.802

+
€ 24.232.641

+
€ 40.723.802

+

31-12-2021

+
€ 40.383.554

+

+
€ 40.383.554
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

61.561.906

€

57.671.904

Subsidies

€

1.032.854

€

1.961.150

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.054.949

€

2.018.256

Som der bedrijfsopbrengsten

€

64.649.709

€

61.651.310

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

64.649.709

€

61.651.310

Personeelskosten

€

47.878.083

€

45.527.957

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

935.043

€

1.311.535

Huisvestingslasten

€

8.100.543

€

7.785.596

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

7.587.837

Som der bedrijfslasten

€

64.501.506

Saldo financiële baten en lasten

€

-130.286

Resultaat

€

17.917

Totaal baten

Lasten

+

+

€

6.480.402

€

61.105.490

€

-79.632

€

466.188

+

+
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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.odion.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrekening-Odion-2021-definitief-o
penbaar.pdf

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

https://www.odion.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrekening
-Odion-2021-definitief-openbaar.pdf

Open

