Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis
2 3 0 9 1 3 6 2

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

Albert Schweitzer ziekenhuis
0 7 8 6 5 4 1 1 1 1

E-mailadres

j.j.voll@asz.nl

Website (*)

www.asz.nl

RSIN (**)

8 0 7 5 9 1 1 7 8

Aantal medewerkers (*)

2 3 6 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.E. van der Meer

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

D.C. Zijderveld

Algemeen bestuurslid

A.G.M. Duisenberg-Rutters

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: het bieden van meerdere vormen van medisch
specialistische zorg en patiëntenzorg en in het algemeen hulp aan personen, die om
enigerlei reden fysieke of geestelijke gezondheidszorg behoeven, alsmede het
daarmee verband houdend onderzoek, de verpleging en de verzorging, en voorts het
initiëren en bevorderen van en participeren in private activiteiten die direct of indirect
verband houden met fysieke of geestelijke gezondheidszorg, alles in de ruimste zin
van het woord.
De stichting zal zich bij het verwezenlijken van haar doel baseren op een mensbeeld
waarin de mens in al zijn verschijningsvormen als een ondeelbare eenheid wordt
gerespecteerd. De stichting zal in het bijzonder ook aandacht schenken aan
levensvragen van iedere individuele mens, alsmede aan ieders persoonlijke vrijheid,
verantwoordelijkheid en identiteit. De stichting zal rekening houden met de
levensbeschouwelijke verscheidenheid van de cliënten.

(**) 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?

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.

https://digimv9.desan.nl/archive/documents/DigiMV2021/2309
1362

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 bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur in dienstverband is gebaseerd
op de beloningscode voor bestuurders in de zorg en wordt uitgevoerd conform de Wet
Normering Topinkomens (WNT).
Het personeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt beloond conform de 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.

Een selectie van de belangrijkste thema's is hieronder beschreven:

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

https://digimv9.desan.nl/archive/documents/DigiMV2021/2309
1362

Nieuwe Strategie ASz 2022 – 2025
Kwaliteit & Veiligheid
Programma Zorg van Waarde
Ketenoptimalisatie
Integratie farmaceutische zorg
Buitenpolikliniek GOED Ridderkerk
Samenwerking regio

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€ 10.619.128

€ 12.774.034

Eigen vermogen

€ 123.087.640

€ 88.659.352

Materiële vaste activa

€ 160.947.003

€ 236.898.316

Voorzieningen

€

6.720.642

€ 14.610.386

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 73.393.256

€ 141.873.254

Kortlopende schulden

€ 141.023.616

€ 124.875.427

Totaal

€ 344.225.154

1.550.851

€

+

€ 173.116.982

3.379.613

€ 253.051.963

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 78.414.696

€ 68.138.088

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 84.119.482

8.573.994

7.573.749

€ 41.254.619

+
€ 171.108.172

+
€ 116.966.456

+
Totaal

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

€ 344.225.154

+

+
€ 370.018.419

https://digimv9.desan.nl/archive/documents/DigiMV2021/23091362

+

+
€ 370.018.419
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

407.399.536

€

366.580.093

Subsidies

€

20.859.123

€

18.997.261

Overige bedrijfsopbrengsten

€

25.191.260

€

30.952.109

Som der bedrijfsopbrengsten

€

453.449.919

€

416.529.463

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

453.449.919

€

416.529.463

Personeelskosten

€

201.186.236

€

188.473.971

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

-10.068.928

€

25.994.697

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

51.429.161

Overige bedrijfskosten

€

151.510.157

Som der bedrijfslasten

€

394.056.626

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

Lasten

+

+
59.393.293

€

50.960.864

€

132.752.411

€

398.181.943

€
€

+

+
18.347.520
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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://digimv9.desan.nl/archive/documents/DigiMV2021/2309
1362

Open

