Taal: Nederlands
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep

Nummer Kamer van
Koophandel

5 6 4 7 4 1 1 3

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

Kleiweg 500

Telefoonnummer

0 1 0 4 6 1 6 0 0 6

E-mailadres

m.tasche@franciscus.nl

Website (*)

www.franciscus.nl

RSIN (**)

8 5 2 1 4 2 7 2 9

Aantal medewerkers (*)

4 8 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.J.A. Tasche

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

N. Honig

Algemeen bestuurslid

H.H.H. Wieleman

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft ten doel:
1) de bevordering van de gezondheidszorg in de regio. Meer in het bijzonder beoogt de
stichting ten dienste van het algemeen belang te voorzien in de behoeften aan
onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen die om enigerlei
reden medische en verpleegkundige bijstand behoven.
2) het verlenen vna medische en verpleegkundige zorg aan patienten.
3) het leveren van een bijdrage aan de opleiding van artsen tot medisch specialist,
alsmede aan de opleiding en bijscholing van de verschillende beroepsgroepen die in
en vanuit het ziekenhuis werkzaam zijn.
4) het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal,
onder meer door samenwerking met andere instellingen op het gebied van intra-, semi
en extramurale zorg en aanverwante sectoren.

(**) 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?

Zie beleidsplan.

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Zie beleidsplan.

Beleidsplan is apart toegevoegd en beschikbaar via de website.
www.franciscus.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).

Conform Wet Normering Topinkomens (WNT)
CAO Ziekenhuizen

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.

Zie jaarplannen.

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

De jaarplannen zijn bijgevoegd.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 194.842.808

Financiële vaste activa

€

€

8.316.890

6.449.303

9.739.978

€ 194.089.474
€

+

€ 209.609.001

3.965.241

€ 207.794.693

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 83.161.873

€ 85.398.454

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 78.643.948

4.483.173

€ 166.288.994

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

Eigen vermogen

€ 134.788.732

€ 127.021.417

Voorzieningen

€ 41.210.447

€ 40.878.310

Langlopende schulden

€ 100.551.602

€ 108.137.340

Kortlopende schulden

€ 99.347.214

€ 105.466.773

Totaal

€ 375.897.995

+
€ 173.709.147

+
Totaal

31-12-2020

5.273.165

€ 83.037.528

+

€ 375.897.995

+

31-12-2020

+
€ 381.503.840

https://www.franciscus.nl/over-franciscus/jaarverslag-en-rekening

+

+
€ 381.503.840
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

464.295.179

€

449.681.846

Subsidies

€

28.168.044

€

18.764.023

Overige bedrijfsopbrengsten

€

11.963.030

€

11.851.751

Som der bedrijfsopbrengsten

€

504.426.253

€

480.297.620

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

0

+
0

+

+

€

504.426.253

€

480.297.620

Personeelskosten

€

237.808.686

€

217.656.149

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

27.324.899

€

27.523.998

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

63.110.957

Overige bedrijfskosten

€

162.985.517

Som der bedrijfslasten

€

491.230.059

Saldo financiële baten en lasten

€

-5.428.879

Resultaat

€

7.767.315

Totaal baten

Lasten

+

+

€

62.139.280

€

157.003.647

€

464.323.074

€

-5.791.642

€

10.182.904

+

+
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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.franciscus.nl/over-franciscus/jaarverslag-en-rekening

https://www.franciscus.nl/over-franciscus/jaarverslag-en-rekening

Open

