Taal: Nederlands
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publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium
4 1 0 5 5 9 8 8

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

Wageningsestraat 104, 6671 DH Zetten
0 8 8 1 0 1 5 7 1 0

E-mailadres

directie@ogheldring.nl

Website (*)

www.ogheldring.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 1 5 9 5 0 7 1
1 8 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.E.M. Tijhuis

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J.L.M. Hendrikx

IB 113 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Zorginstelling Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium maakt deel uit van
een groep, waarvan Stichting VIGO te Nijmegen aan het hoofd staat.

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

Stichting OGH houdt zich bezig met jeugdhulp in de vorm van observatie, diagnostiek
en risicotaxatie, alsmede de behandeling, begeleiding of verpleging en
risicomanagement van (jeugdige) personen. Dit doen wij met behulp van
orthopedagogische, ontwikkelingspsychologische en psychiatrische methoden en
technieken en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord,
gericht op het oplossen, verminderen of voorkomen van verergering dan wel het
omgaan met de gevolgen van zijn psychosociale of gedragsproblemen en ter
voorbereiding op diens terugkeer in de maatschappij.

(*) 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?

OGH biedt zowel open als gesloten (JeugdzorgPlus) residentiële zorg alsmede
ambulante hulpverlening aan jeugdigen. Daarnaast biedt OGH ZIKOS: Zeer Intensieve
Kortdurende Observatie en Stabilisatie in een gestructureerde klinische omgeving.
ZIKOS is een optionele opschaling binnen JeugdzorgPlus.
Bij de gesloten jeugdzorg worden jongeren opgenomen bij wie is vastgesteld dat zij
een bedreigde ontwikkeling, ernstige en risicovolle gedragsproblemen en vaak ook een
persoonlijkheidsproblematiek hebben, waardoor zij een gevaar zijn voor zichzelf of hun
omgeving. Door de ernst van de problematiek is behandeling in gesloten kader
noodzakelijk voor deze jongeren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten bestaan uit financiering door de gemeentes van de jeugdzorgactiviteiten.

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 besteed aan het verlenen van jeugdhulp. Het vermogen wordt
aangehouden 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).

Beloning vindt plaats middels de regels bepaald in de CAO Jeugdzorg. Voor het
statutair bestuur en leden van het beleidsbepalende orgaan geldt de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT).

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.

De belangrijkste activiteiten zijn observatie, diagnostiek en risicotaxatie, alsmede de
behandeling, begeleiding of verpleging en risicomanagement van (jeugdige) personen
met behulp van orthopedagogische, ontwikkelingspsychologische en psychiatrische
methoden en technieken en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord, gericht op het oplossen, verminderen of voorkomen van verergering dan wel
het omgaan met de gevolgen van zijn psychosociale of gedragsproblemen en ter
voorbereiding op diens terugkeer in de maatschappij.

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

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 11.276.131

Financiële vaste activa

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 12.115.787

€ 20.847.250

€ 20.314.798

€ 11.451.662

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 26.292.167

+

1.128.316

855.628

€
€

4.316.601

3.371.670

€
€

2.900.249

3.039.980

€
€ 10.050.454

+

+
€ 13.090.434

+

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

€ 11.451.662

€ 15.016.036
Totaal

31-12-2020

€

€

+

€ 11.276.131
Voorraden

Passiva

31-12-2019 (*)

€ 26.292.167

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/

+
€ 24.542.096

+

+
€ 24.542.096
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

16.999.499

€

15.851.918

Subsidies

€

1.944.759

€

1.614.564

Overige bedrijfsopbrengsten

€

27.403

€

298.731

Som der bedrijfsopbrengsten

€

18.971.661

€

17.765.213

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

18.971.661

€

17.765.213

Personeelskosten

€

14.091.760

€

13.611.692

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

724.476

€

731.193

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

3.600.989

Som der bedrijfslasten

€

18.417.225

Saldo financiële baten en lasten

€

-21.984

Resultaat

€

532.452

Totaal baten

Lasten

+

+

€

3.382.041

€

17.724.926

€

6.764

€

47.051

+

+
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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.

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/

Open

