Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Yulius

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 4 6 6 3 6 2

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

Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311JG Dordrecht

Telefoonnummer

0 8 8 4 0 5 0 6 0 0

E-mailadres

Website (*)

www.yulius.nl

RSIN (**)

8 2 0 9 9 5 7 0 8

Aantal medewerkers (*)

1 0 3 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

de Bruin, Marco Jacobus Johannes

Secretaris

Meij, Annelous

Penningmeester

nvt

Algemeen bestuurslid

Oosterwijk, Johannes Abraham Cornelis

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 doel van de stichting Yulius is het behartigen van de geestelijke gezondheidszorg
en het (doen) behartigen van het speciaal onderwijs inclusief hetgeen hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

(**) 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?

Stichting Yulius tracht haar doel te bereiken door:

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie beleidsplan en financiële verantwoording

het oprichten, in stand houden en exploiteren van instellingen en voorzieningen voor
de geestelijke gezondheidszorg;
het verrichten van activiteiten ter zake van preventie en dienstverlening op het terrein
van de geestelijke gezondheidszorg;
het aangaan en in stand houden van overleg- en samenwerkingsrelaties met
organisaties op het terrein van de welzijnszorg, gezondheidszorg en onderwijs,
teneinde een zo gedifferentieerd mogelijk voorzieningenpakket, afgestemd op de
behoeften binnen het werkgebied, te bieden.

Voor de financiële verantwoording van Stichting Yulius verwijzen we naar onze
jaarrekening. (https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=yulius)

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.

De middelen worden ingezet voor het behartigen van de geestelijke gezondheidszorg
in de ruimste zins des woords, alsmede het verrichten van alle activiteiten die daaraan
bevorderlijk kunnen zijn.
Zie ook hiervoor onze jaarrekening. https://digimv8.desan.nl/archive/search/results

https://www.yulius.nl/app/uploads/2021/01/Beleidsplan-Yulius-AN
BI-versie-1.0.pdf

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 beloningsbeleid van medewerkers en directie zijn conform CAO. De bestuurders
ontvangen beloning dan wel vergoeding conform statuten. Verantwoording vindt plaats
via de jaarrekening.

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 hiertoe het jaarverslag en jaarrekening en beleidsplan:
https://www.yulius.nl/app/uploads/2022/06/YLS-Jaarverslag-2021.pdf
https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=yulius
https://www.yulius.nl/app/uploads/2021/01/Beleidsplan-Yulius-ANBI-versie-1.0.pdf

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

https://www.yulius.nl/app/uploads/2022/06/YLS-Jaarverslag-2021.pd
f

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 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

€ 23.405.965

Financiële vaste activa

€

€

63.531

307.118

120.758

€ 25.152.226
€

+

€ 23.776.614

283.972

€ 25.556.956

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 44.876.721

€ 22.191.469

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

9.279.866

0

€ 54.156.587

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

Eigen vermogen

€ 22.694.784

€ 16.603.169

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 16.480.624

€ 17.735.160

Kortlopende schulden

€ 31.525.043

€ 19.906.885

Totaal

€ 77.933.201

7.232.750

4.000.189

0

+
€ 32.688.447

+
Totaal

31-12-2021

0

€ 10.496.978

+

€ 77.933.201

+

31-12-2021

+
€ 58.245.403

+

+
€ 58.245.403
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

111.772.562

€

101.680.399

Subsidies

€

4.472.272

€

5.287.438

Overige bedrijfsopbrengsten

€

4.216.144

€

5.391.948

Som der bedrijfsopbrengsten

€

120.460.978

€

112.359.785

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

120.460.978

€

112.359.785

Personeelskosten

€

90.194.448

€

83.676.434

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.080.205

€

3.494.508

Huisvestingslasten

€

6.725.548

€

6.637.656

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

14.193.772

€

14.883.444

Som der bedrijfslasten

€

114.193.973

€

108.692.042

Saldo financiële baten en lasten

€

-189.912

€

-541.817

Resultaat

€

6.077.093

€

3.125.926

Totaal baten

+

Lasten

+

+

+

+
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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.

Zie jaarrekening 2021.

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=yulius

Open

