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Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Ygdrasil
4 1 2 4 5 3 3 8

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

info@ygdrasil.nl

Website (*)

www.ygdrasil.nl

RSIN (**)

6 6

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. C. Terleth

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Naast de directeur/bestuurder C. Terleth heeft Stichting Ygdrasil nog een Raad van
Toezicht

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

Het bieden van begeleiding aan mensen met een beperking en het stichten,
instandhouden en exploiteren van huisvestingsmogelijkheden voor deze doelgroep,
werkend vanuit een personalistisch mensbeeld.

(*) 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?

Stichting Ygdrasil biedt wonen en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke
en/of geestelijke beperking. Werkzaamheden wonen vinden 24/7 plaats, dagbesteding
gedurende werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur. Alle werkzaamheden in het kader van
wonen en dagbesteding dragen bij aan het realiseren van bovengenoemde
doelstelling. (Zie pag. 1 van 6)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten komen uit afspraken met het zorgkantoor en de gemeenten.

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).

De inkomsten worden gebruikt om alle uitgaven te doen die nodig zijn om onder
begeleiding mensen te kunnen laten wonen (en eten) en werken. Eventueel vermogen
van Stichting Ygdrasil zit of in vastgoed of staat op een spaarrekening

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

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).

Dhr. C. Terleth wordt beloond o.b.v. WNT norm klasse I.
De Raad van Toezicht wordt als volgt beloond:
De voorzitter ontvangt op jaarbasis 12% van bovengenoemde WNT norm.
De leden ontvangen op jaarbasis 8% van bovengenoemde WNT norm.
Daarnaast heeft Stichting Ygdrasil nog een managementteam. welke naast Dhr.
C. Terleth, bestaat uit 2 leden. Zij worden beloond volgens de CAO Gehandicaptenzorg

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.

Alle activiteiten, die nodig zijn om bewoners met een indicatie te laten wonen en
werken onder begeleiding, zijn uitgevoerd. Qua werken valt daarbij o.a. te denken aan:
- het maken en verkopen van cadeau artikelen, meubelen en ansichtkaarten
- het produceren van groenten en kruiden
- het maken en verkopen van haardhout

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

3.364.647

Financiële vaste activa

€

527.585

€

3.892.232

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€

+

€

3.184.440

€

538.539

€

3.722.979

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

Eigen vermogen

€

4.283.217

€

4.100.640

Voorzieningen

€

1.080.939

€

886.344

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

764.066

Totaal

€

6.128.222

€
€

741.466

€

5.728.450

€
€

179.157

178.197

€
2.056.833

€

+
€

2.235.990

€

6.128.222

1.827.274

+
€

2.005.471

€

5.728.450

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

16.106

Som der bedrijfsopbrengsten

€

5.355.886

€

5.339.780

4.882.227

€

+

€

46.202

€

4.928.429

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

5.355.886

€

4.928.429

Personeelskosten

€

3.777.943

€

4.079.788

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

191.986

€

176.126

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

1.192.673

Som der bedrijfslasten

€

5.162.602

Saldo financiële baten en lasten

€

-10.706

Resultaat

€

182.578

Totaal baten

Lasten

+

+

€

1.272.178

€

5.528.092

€

-13.317

€

-612.980

+

+
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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.

De URL van de jaarrekening 2020 komt op korte termijn beschikbaar.

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

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2019&town=&organization=ygdrasil

Open

