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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: A.M. Nieuwenhuijse
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 71
	16_ML: Het tot stand brengen, in stand houden en beheren van centra van zorg voor meervoudig complex gehandicapten in Amsterdam en omstreken.Het ten dienste stellen aan ouders en/of verzorgers, kinderen en andere centra van de opgedane kennis en ervaring.
	13_ML: De Stichting heeft een Raad van Toezicht
	0: Stichting Omega
	5: www.stichtingomega.nl
	2: F.D. Kahlenbergstraat 66
	4_EM: algemeen@stichtingomega.nl
	1_KVK: 41197047
	6_RSIN: 006380682
	3_TEL: 0206994225
	18_ML: 
	19_ML: De zorg wordt hoofdzakelijk bekostigd uit de Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet
	20_ML: Voor (overtollige) geldmiddelen worden (spaar)bankrekeningen aangehouden.
	21: 
	_MLT: https://stichtingomega.nl/wp-content/uploads/2019/07/Meerjarenbeleidsplan-2019-2022.pdf.pdf
	knop: 

	22_ML: De CAO Gehandicaptenzorg en de Wet Normering Topinkomens zijn van toepassing en worden nageleefd.
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: https://stichtingomega.nl/wp-content/uploads/2021/05/Kwaliteitsrapport-2020-def.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 4704628
	6_GT: 364883
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 2123881
	4_GT: 4704628
	9_GT: 2488764
	10_GT: 7193392

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 4936471
	6_GT: 328166
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 1464215
	4_GT: 4936471
	9_GT: 1792381
	10_GT: 6728852

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 246682
	1_GT: 1851758
	3_GT: 3622500
	4_GT: 1472452
	5_GT: 7193392

	4: 
	2_GT: 195409
	1_GT: 1576164
	3_GT: 3852500
	4_GT: 1104779
	5_GT: 6728852

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 6305259
	2_A7: 
	3_A7: 385435
	4_A7: 6690694
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 6690694
	11_A7: 4573014
	17_A7: 6346986
	12_A7: 341781
	18_A7: -68114
	13_A7: 401035
	19_A7: 275594
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 1031156

	2: 
	1_A7: 5979401
	2_A7: 
	3_A7: 175678
	4_A7: 6155079
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 6155079
	11_A7: 4161436
	17_A7: 5801276
	12_A7: 346887
	18_A7: -125081
	13_A7: 463462
	19_A7: 228722
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 829491

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: https://stichtingomega.nl/wp-content/uploads/2021/05/210511-Jaarrekening-2020-Omega-w.g..pdf
	knop: 




