Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Haaglanden Medisch Centrum
6 1 2 6 2 9 3 5

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

Lijnbaan 32
0 8 8 9 7 9 2 6 7 9

E-mailadres

pers@haaglandenmc.nl

Website (*)

www.haaglandenmc.nl

RSIN (**)

8 5 4 2 7 5 3 1 9

Aantal medewerkers (*)

3 3 4 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

mw. drs. I.C.D.Y.M. Wolf- de Jonge

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

mw. D.A. Horbach PhD (COO)

Algemeen bestuurslid

dhr. drs. D.W. Voetelink (CFO)

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het (doen) bevorderen, (doen) verlenen en (doen) organiseren van gezondheidszorg
in de ruimste zin van het woord. Het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van een
transparant en samenhangend netwerk van organisaties en instellingen die zorg (doen)
verlenen. De stichting is zich bewust van haar bijzondere maatschappelijke
verantwoordelijkheid en eerbiedigt bij haar activiteiten haar grondslag.

(**) 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?

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://www.haaglandenmc.nl/over-ons/over-hmc/jaardocumen
t

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 Wet normering topinkomens (WNT) is van kracht. De arbeidsvoorwaarden zijn in
lijn met de WNT zoals die golden op het moment van benoeming van de raad van
bestuur. De gegevens over de bezoldiging van de raad van bestuur en raad van
toezicht zijn opgenomen in het jaarrekeningdeel van het jaarverslag. Additioneel zijn
de declaraties van de raad van bestuur toegevoegd. Beloning personeel vindt plaats
op basis van de CAO ziekenhuizen, daarnaast is de arbeidsvoorwaardenregeling
Medisch Specialisten (AMS) van toepassing.

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.

https://www.haaglandenmc.nl/over-ons/over-hmc/jaardocument

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

https://www.haaglandenmc.nl/over-ons/over-hmc/jaardocumen
t

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 214.043.170

Financiële vaste activa

€

€

2.207.968

4.715.605

2.016.414

€ 222.154.684
€

+

€ 220.966.743

5.188.785

€ 229.359.883

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 101.397.793

€ 84.095.044

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 47.616.195

3.936.493

0

€ 152.950.481

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

€ 174.089.178

€ 172.514.670

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 96.608.629

€ 108.071.432

Kortlopende schulden

€ 97.017.045

€ 92.514.410

Totaal

€ 373.917.224

6.202.372

6.267.507

0

+
€ 150.008.136

+
Totaal

31-12-2020

3.543.093

€ 62.369.999

+

€ 373.917.224

+

31-12-2020

+
€ 379.368.019

https://www.haaglandenmc.nl/over-ons/over-hmc/jaardocument

+

+
€ 379.368.019
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

435.424.859

€

428.705.523

Subsidies

€

24.812.963

€

23.496.855

Overige bedrijfsopbrengsten

€

27.752.075

€

29.536.849

Som der bedrijfsopbrengsten

€

487.989.897

€

481.739.227

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

487.989.897

€

481.739.227

Personeelskosten

€

252.789.116

€

243.816.416

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

33.652.397

€

32.792.921

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

58.812.452

Overige bedrijfskosten

€

138.083.777

Som der bedrijfslasten

€

483.337.742

Saldo financiële baten en lasten

€

-3.058.795

Resultaat

€

1.593.360

Totaal baten

Lasten

+

+

€

57.516.658

€

134.491.237

€

468.617.232

€

-2.610.011

€

10.511.984

+

+
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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.

https://www.haaglandenmc.nl/over-ons/over-hmc/jaardocument

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.haaglandenmc.nl/over-ons/over-hmc/jaardocumen
t

Open

