Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Rubicon Jeugdzorg

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 6 4 4 0 3

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

Bergerweg 23

Telefoonnummer

0 4 7 5 5 8 8 4 0 0

E-mailadres

Info@rubicon-jeugdzorg.nl

Website (*)

www.rubicon-jeugdzorg.nl

RSIN (**)

8 1 1 4 6 0 0 4 6

Aantal medewerkers (*)

1 0 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs. J.E.M. Tijhuis

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Drs. J.L.M. Hendrikx

IB 113 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Stichting Rubicon Jeugdzorg wordt bestuurd door Stichting VIGO.

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

Stichting Rubicon Jeugdzorg houdt zich bezig met het verlenen van
jeugdhuplverlening, in de brede zin van het woord. Rubicon Jeugdzorg helpt kinderen,
jongeren en gezinnen met passende ondersteuning om positeve groeistappen te
zetten.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

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?

Onder het motto 'Rubicon helpt je vooruit' bieden wij kinderen en gezinnen die het
moeilijk hebben de helpende hand. Samen werken we eraan dat ouders de regie over
de opvoeding en het gezinsleven terug krijgen.
Rubicon Jeugdzorg biedt deze jongeren, afhankelijk van de ernst van de problematiek,
de mate van zelfstandigheid en de thuissituatie, generalistische en specialistische
behandeling en ondersteuning, waar mogelijk ambulant en zo nodig residentieel
(inclusief pleegzorg). Voor residentieel is er sprake van 24 uurs zorg. Onze ambulante
zorg vindt plaats op kantoortijden, m.u.v. onze crisiszorg.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rubicon Jeugdzorg wordt met name bekostigd door gemeentes vanuit de Jeugdwet.

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).

Zie hiervoor de 1e paragraaf hierboven.
Er is sprake van een stichting, al het opgebouwde vermogen blijft binnen de stichting
en wordt niet uitgekeerd. Het vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.

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

https://rubicononline.sharepoint.com/:
b:/s/Intranet/EZb0E-NlYJRDjw9XVda-N84BBcJ5p8LSpIcpC615Lwweww?e=C6Y61g

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 is conform CAO Jeugdzorg. Voor het statutair bestuur en leden
van het beleidsbepalende orgaan geldt de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semiepublieke sectot (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 het bieden van jeugdzorg voor ambulant, verblijf en
pleegzorg.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

148.302

€

709.180

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

148.302

€

709.180

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.591.821

€

1.841.314

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

3.054.583

€

2.037.244

+
€

4.646.404

€

4.794.706

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

€

-179.064

€

-1.212.649

Voorzieningen

€

1.025.215

€

963.045

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

3.948.555

€

4.837.342

Totaal

€

4.794.706

€

4.587.738

+
€

3.878.558

€

4.587.738

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+

ln 2O2O zijn het pand Diependijkstraat 2 te Venlo en de panden Horsterweg 65-67, eveneens te Venlo, verkocht. Het pand
Diependijkstraat 2 had een boekwaarde van € 290.636. Er werd een boekwinst gerealiseerd van € 559.364. De panden Horsterweg 65-67 hadden een
gezamenlijke boekwaarde van € 237.058. Hierop werd een boekwinst gerealiseerd van€267.942.
Voor een nadere specificatie van de overige posten verwijzen wij naar de jaarrekening 2020.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

13.623.582

€

14.903.908

Subsidies

€

0

€

9.668

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.347.532

€

794.791

Som der bedrijfsopbrengsten

€

14.971.114

€

15.708.367

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

14.971.114

€

15.708.367

Personeelskosten

€

8.532.889

€

9.429.386

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

82.208

€

112.653

Huisvestingslasten

€

0

€

0

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

42.591

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

5.289.927

€

6.197.306

Som der bedrijfslasten

€

13.905.024

€

15.781.936

Saldo financiële baten en lasten

€

-32.504

€

0

Resultaat

€

1.033.586

€

-73.569

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.

Onde overige opbrengsten is de boekwinst op verkoop van panden verwerkt ad. €
827k. Door afname van het aantal medewerkers zijn de personele lasten gedaald.
Voor een nadere specificatie van de overige posten verwijzen wij naar de jaarrekening
2020.

hier wordt de url naar de jaarrekening nog opgenomen

Open

