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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Amarant
4 1 0 9 6 9 9 2

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

Bredaseweg 412
0 8 8 6 1 1 1 0 3 2

E-mailadres

raad.van.bestuur@amarant.nl

Website (*)

https://www.amarant.nl/

RSIN (**)

0 0 7 8 6 1 6 5 5

Aantal medewerkers (*)

3 8 1 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.A.C.M. van der Velden

Secretaris

IB 113 - 1Z*2FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M. Roos-Bannink Msc

Algemeen bestuurslid

Dr. Mr. K.A.H. Manuel

Overige informatie
bestuur (*)

Er is sprake van een Raad van Toezicht-Raad van Bestuur model. Er is in de RvT
sprake van 7 leden waarvan één de voorzitter is. Er is geen sprake van een secretaris
of een penningmeester. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Amarant.

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

De behandeling, zorg- en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin
genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een
(lichte) beperking waarbij verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen
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?

Amarant draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een (verstandelijke)
beperking, autisme of hersenletsel. We helpen problemen te verminderen, stimuleren
de zelfredzaamheid en zetten ons in voor een hogere kwaliteit van leven. Dat doen we
in verbinding met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners. De
organisatie is ingedeeld in 5 zorgdivisies:
-Divisie Intensieve Ondersteuning
-Divisie Sociaal Domein
-Divisie Jeugd
-Divisie Wonen in de Wijk
-Divisie Specialistische zorg.
Daarnaast zijn er 2 ondersteunende diensten namelijk het Bestuursbureau en Services.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Amarant wordt gefinancierd vanuit de volgende zorgwetten:
-Wet langdurige zorg
-Wet maatschappelijke ondersteuning
-Jeugdwet
-Zorgverzekeringswet
-Forensische zorg (Ministerie van Justitie)
Daarnaast ontvangt Amarant inkomsten uit persoonsgebonden budgetten en diverse
subsidies. De jaarrekening van Amarant is te raadplegen op de website
https://www.amarant.nl/over-ons

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).

Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel om
hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5.000 medewerkers en 1.800
vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 6.000
cliënten en hun verwanten in heel Noord-Brabant. Naast een breed aanbod aan zorg begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf - biedt Amarant volop
mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.

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

https://www.amarant.nl/

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).

De individuele bezoldiging van de leden van Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur wordt, conform de Jaarverslaggeving WTZi, vermeld in de jaarrekening. De
vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de
Raad van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. Voor de uitvoering van de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft
de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als
normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd.Voor het personeel is
sprake van 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.

De jaarrekening is te vinden op https://www.amarant.nl/over-ons Meer informatie over
de activiteiten zijn terug te vinden op https://www.amarant.nl/

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

https://www.amarant.nl/

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

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 88.424.357

€ 84.075.097

Materiële vaste activa

€ 197.857.434

€ 193.222.017

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 109.281.674

€ 107.923.766

Kortlopende schulden

€ 52.942.385

€ 47.635.639

Totaal

€ 255.812.012

€

+

€ 197.857.434
Voorraden

€

1

Vorderingen &
overlopende activa

€

9.982.047

Effecten

€

Liquide middelen

€ 47.972.530

€ 193.222.017
€

1

€
€ 37.786.647

+

+
€ 50.427.236

+

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

4.014.751

€ 12.640.588

€ 57.954.578
Totaal

+

5.163.596

€ 255.812.012

https://www.amarant.nl/over-ons

+
€ 243.649.253

+

+
€ 243.649.253
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

293.062.189

€

286.385.225

Subsidies

€

5.168.743

€

5.189.574

Overige bedrijfsopbrengsten

€

7.490.059

€

10.451.292

Som der bedrijfsopbrengsten

€

305.720.991

€

302.026.091

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

305.720.991

€

302.026.091

Personeelskosten

€

223.370.655

€

217.831.135

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

12.458.708

€

12.498.855

Huisvestingslasten

€

22.915.983

€

22.788.597

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

40.024.671

Som der bedrijfslasten

€

298.770.017

Saldo financiële baten en lasten

€

-2.601.714

Resultaat

€

4.349.260

Totaal baten

Lasten

+

+

€

41.604.727

€

294.723.314

€

-3.078.478

€

4.224.299

+

+
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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.amarant.nl/over-ons

https://www.amarant.nl/over-ons

Open

