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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Urtica

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 3 9 8 3 8

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

Reeoordweg 2, 7251 JJ Vorden

Telefoonnummer

0 5 7 5 5 5 3 4 5 9

E-mailadres

info@urticadevijfsprong.nl

Website (*)

www.urticadevijfsprong.nl

RSIN (**)

8 0 0 2 3 1 1 4 4

Aantal medewerkers (*)

5 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer R. Posthumus

Secretaris

IB 113 - 1Z*2FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Mevr. D. Broersma, Mevr. C. van Tellingen, Mevr. D. Broersma, Mevr. t. Lammerts

Algemeen bestuurslid

De heer F. van der Steen

Overige informatie
bestuur (*)

Stichting Urtica heeft een directeur-bestuurder Mevr. A. van Zon.

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

Stichting Urtica is een zorgorganisatie en dientengevolge een maatschappelijke
onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van zorg, begeleiding en behandeling
aan mensen met psychiatrische problemen, mensen met autisme of aanverwante
stoornissen en aan mensen met een verstandelijke handicap. Welke zorg zelf of samen
met anderen op een doelmatige wijze en antroposofische wijze wordt verleend in de
regio Oost (Gelderland), alles in de meest uitgebreide zin. Dit doel is gebaseerd op en
geïnspireerd door de antroposofie, zoals in de werken van Rudolf Steiner neergelegd en
sindsdien nader uitgewerkt.
De stichting tracht het doel mede te realiseren door:
- het beiden van kleinschalige woonplekken aan cliënten;
- zelf of samen met anderen op een doelmatige wijze dagbesteding en behandeling te
verlenen in de regio.
- al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

(*) 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?

De kernactiviteit van stichting Urtica is het verlenen van zorg en begeleiding van mens
tot mens, waarbij er oog is voor de kracht en kwetsbaarheid in ieders levensverhaal.
Deze zorg en begeleiding wordt geboden aan kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking, psychiatrische en psychosociale problematiek en autisme. De
Vijfsprong is een landbouwbedrijf dat zeer nauw met Urtica verbonden is en in de
statuten heeft beschreven dat het er te behoeve van goede dagbesteding voor de
cliënten van Urtica is naast de productie van biologisch dynamische voeding.
De organisatie beidt begeleiding in wonen en werken op diverse plekken in Vorden en
omstreken. Begeleiding in het (zelfstandig) wonen wordt zowel geboden in een groep
als individueel. Het wonen vindt plaats op de Vijfsprong, het vlakbij geleden Veldhuis, op
Hackfort, in woningen in het dorp en op de Kleine Koning in Vierakker. Er is een
ontwikkeling gaande naar ambulante zorg, dit betreffen vooral mensen die zelfstandig
gaan wonen nadat ze bij Urtica gewoond hebben. Er is een ambulant behandelteam
voor behandeling in de GGZ, hier wordt gewerkt vanuit de Groene GGZ en Positieve
gezondheid.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Urtica ontvangt zorginkomsten vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ), de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW), de jeugdwet
(JW) en persoonsgebonden budgetten (PGB).

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).

Stichting Urtica heeft als financieel beleid dat ze gericht is op de continuïteit van de
zorgverlening en bedrijfsvoering. De belangrijkste doelstellingen zijn het realiseren van
een gezonde exploitatie, liquiditeit- en solvabiliteitspositie.
In het kwaliteitsverslag en de jaarrekening legt Urtica verantwoording af over de wijze
waarop wij onze middelen besteden en ons vermogen beheren en besteden. Ook vindt u
hierin een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en informatie over het
beleidsplan.
De jaarrekening, het kwaliteitsverslag en het meerjarenbeleidsplan vindt u op de
website van Stichting Urtica.

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

https://urticadevijfsprong.nl/images/downloads/digitaal_meerjarenontwikkeling_
2019.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).

Stichting Urtica hanteert de bezoldigingsregels van de Wet normering topinkomens
(WNT).
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van
de directeur/bestuurder geschiedt door de Raad van Toezicht. De beloning van de
directeur/bestuurder wordt vastgesteld binnen de kaders van de Zorgbrede Governance
Code en de CAO Gehandicaptenzorg.
Mederwerkers van Stichting Urtica worden beloond conform 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.

Hiervoor verwijzen wij u naar het kwaliteitsverslag en de jaarrekening.

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

https://urticadevijfsprong.nl/images/2021/kwaliteit%20jaarverslag%202021%20.
pdf

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2021

– 2 0 2 1

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€
€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

Voorraden

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

€
3704963
42900 +

3.747.863

€

3809420

€

54900

€

3.864.320

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

€

5371371

€

5178030

Voorzieningen

€

100037

€

111476

Langlopende schulden

€

257978

€

332761

Kortlopende schulden

€

1114236

€

1193223

Totaal

€

6.843.622

€

6.815.490

€
€

605444

452.744

€
2490315

€

+
€

3.095.759

€

6.843.622

2.498.426

+
€

2.951.170

€

6.815.490

+
Totaal

+

31-12-2021

+

+

https://urticadevijfsprong.nl/images/2022/Jaarrekening%202021%20St.%20Urtica%20.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

803180

Som der bedrijfsopbrengsten

€

5.439.530

€

4636350

4395456

€

+

€

1.079.361

€

5.474.817

60

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
60

+

+

€

5.439.530

€

5.474.877

Personeelskosten

€

3859028

€

3835476

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

273939

€

267184

Huisvestingslasten

€

487.027

€

477.332

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

607.367

Som der bedrijfslasten

€

5.227.361

Saldo financiële baten en lasten

€

-18828

Resultaat

€

193.341

Totaal baten

Lasten

+

+

€

631.068

€

5.211.060

€

-12.337

€

251.480

+

+
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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://urticadevijfsprong.nl/images/2022/Jaarrekening%202021%20St.%20Urtica%20.
pdf

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

https://urticadevijfsprong.nl/images/2022/Jaarrekening%202021%20St.%20Urti
ca%20.pdf

Open

