Taal: Nederlands
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publicatieplicht
Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nummer Kamer van
Koophandel

6 2 3 7 5 6 4 4

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

Henri Dunantstraat 5, Heerlen

Telefoonnummer

0 8 8 4 5 9 7 7 7 7

E-mailadres

Website (*)

https://www.zuyderland.nl/zuyderland/bestuur-en-organisatie/anbi/

RSIN (**)

8 5 4 7 9 3 4 5 8

Aantal medewerkers (*)

4 8 2 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs. D.M.F. Jongen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Drs. R.E.A. Goffin

Algemeen bestuurslid

Dr. W.M. Nijdam

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De statutaire doelstelling van Stichting Zuyderland Medisch Centrum betreft het
voorzien in onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging, huisvesting en
begeleiding van patiënten in een gunstige behandelings-, verpleeg- en verzorgingsleef- en begeleidingsklimaat, binnen de door haar
geëxploiteerde gezondheidszorgvoorzieningen, alsmede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

(**) 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?

De missie van Stg. Zuyderland Medisch Centrum betreft: Als topklinisch
opleidingsziekenhuis leveren wij excellente, nabije en innovatieve patiëntenzorg in een
gastvrije omgeving met het oog op verbetering van kwaliteit van leven, in
samenwerking met onze partners.
Deze missie wordt voltooid door het verlenen van basiszorg en topklinische zorg, het
verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek, het faciliteren van een uitstekend
opleidingsklimaat en het verlenen van Geestelijke Gezondheidszorg.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stg. Zuyderland Medisch Centrum heeft een aantal relevante financieringsbronnen,
zijnde: Zvw, Wlz, Jeugdwet en WMO. Daarnaast worden additionele inkomsten
gegenereerd door subsidies, fondsenwerving en sponsoring.

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).

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt
gevormd door:
a. gelden welke worden betaald ter vergoeding van de kosten van onderzoek,
verpleging en behandeling;
b. inkomsten van eigendommen;
c. subsidies, giften en donaties;
d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
e. inkomsten uit vermogen en andere inkomsten;
f. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

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

Stg. Zuyderland Medisch Centrum houdt vermogen aan in de vorm van liquide
middelen. Het vermogen wordt in de toekomst enkel ingezet voor de hierboven
vermelde doelen.

https://www.zuyderland.nl/zuyderland/bestuur-en-organisatie/anbi
/

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 leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden beloond conform de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT).
Het overige personeel wordt beloond conform CAO Ziekenhuizen en CAO GGZ.

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.

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

https://jaarverslag2020.zuyderland.nl/

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

€ 428.615.294

Financiële vaste activa

€ 14.398.690

€

0

0

€ 439.556.266
€ 13.332.074

+

€ 443.013.984

€ 452.888.340

Voorraden

€ 11.177.063

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 131.848.632

€ 115.914.827

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 12.333.165

0

€ 155.358.860

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

€ 74.691.661

€ 68.489.103

Voorzieningen

€ 54.532.880

€ 52.175.538

Langlopende schulden

€ 267.151.323

€ 297.840.806

Kortlopende schulden

€ 201.996.980

€ 178.605.766

Totaal

€ 598.372.844

0

+
€ 144.222.873

+
Totaal

31-12-2020

8.530.179

€ 19.777.867

+

€ 598.372.844

+

31-12-2020

+
€ 597.111.213

+

+
€ 597.111.213
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

635.733.856

€

610.485.894

Subsidies

€

41.436.575

€

30.582.367

Overige bedrijfsopbrengsten

€

24.396.864

€

23.753.429

Som der bedrijfsopbrengsten

€

701.567.295

€

664.821.690

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

701.567.295

€

664.821.690

Personeelskosten

€

347.228.374

€

316.579.569

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

50.935.625

€

48.700.700

Huisvestingslasten

€

3.834.011

€

3.600.553

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

86.887.555

Overige bedrijfskosten

€

191.407.442

Som der bedrijfslasten

€

680.293.007

Saldo financiële baten en lasten

€

-15.071.730

Resultaat

€

6.202.558

Totaal baten

Lasten

€

+

+

€

84.277.998

€

186.809.358

€

639.968.178

€

-17.331.395

€

7.522.117

+

+
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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.zuyderland.nl/zuyderland/bestuur-en-organisatie/anbi
/

Open

