Taal: Nederlands

Standaardformulier
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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Meander Medisch Centrum

Nummer Kamer van
Koophandel

3 2 0 8 2 9 1 7

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

Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort

Telefoonnummer

0 3 3 8 5 0 5 0 5 0

E-mailadres

communicatie@meandermc.nl

Website (*)

www.meandermc.nl

RSIN (**)

8 0 9 6 1 5 8 7 3

Aantal medewerkers (*)

2 2 9 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs. ir. F.P. de Reij (Voorzitter Raad van Bestuur)

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Drs. A.S. Posthouwer (Lid Raad van Bestuur)

Algemeen bestuurslid
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 bevorderen van de kwaliteit en de organisatie van
de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord.

(**) 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?

- Het starten, exploiteren en in stand houden van gezondheidszorg in de ruimste zin
ten behoeve van onderzoek, behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.
- Het geven van en verlenen van medewerking aan opleiding in het kader van
volksgezondheid.
- Het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid.
- Het verrichten van of medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- Het exploiteren van voorzieningen op het terrein van de gezondheidszorg.
- Subsidies en donaties.
- Andere baten.

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).

Zie werkzaamheden.

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

https://www.meandermc.nl/patientenportaal/dit-is-meander/ANBIstatus/ANBI-status+Meander+Medisch+Centrum

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).

Voor de bezoldiging van de leden Raad van Bestuur wordt het beloningsbeleid van de
Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg gevolgd. Ook handelt Meander
binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
Voor de bezoldiging van het personeel wordt de Collectieve Arbeidsovereenkomst
Ziekenhuizen gevolgd. Op medisch specialisten die in dienst zijn van Meander Medisch
Centrum is de 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.

Zie url.

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

https://www.mmc-jaarbeeld-2020.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

€ 230.706.000

Financiële vaste activa

€

€

0

9.549.000

0

€ 240.062.000
€

+

€ 240.255.000

1.778.000

€ 241.840.000

Voorraden

€ 15.143.000

€ 10.508.000

Vorderingen &
overlopende activa

€ 38.551.000

€ 42.741.000

Effecten

€

€ 17.978.000

Liquide middelen

€ 67.188.000

0

€ 51.243.000

+
€ 120.882.000

Totaal

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 111.424.000

€ 92.547.000

Voorzieningen

€ 36.929.000

€ 45.662.000

Langlopende schulden

€ 141.514.000

€ 157.424.000

Kortlopende schulden

€ 71.270.000

€ 68.677.000

Totaal

€ 361.137.000

+
€ 122.470.000

+
€ 361.137.000

+

31-12-2020

+
€ 364.310.000

+

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2020&town=&organization=meander%20medisch%20centrum

+
€ 364.310.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

332.005.000

€

315.629.000

Subsidies

€

20.913.000

€

16.018.000

Overige bedrijfsopbrengsten

€

19.939.000

€

19.401.000

Som der bedrijfsopbrengsten

€

372.857.000

€

351.048.000

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

372.857.000

€

351.048.000

Personeelskosten

€

172.230.000

€

159.819.000

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

19.482.000

€

19.876.000

Huisvestingslasten

€

6.549.000

€

7.278.000

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

49.847.000

Overige bedrijfskosten

€

105.049.000

Som der bedrijfslasten

€

353.157.000

Saldo financiële baten en lasten

€

-12.511.000

Resultaat

€

7.189.000

Totaal baten

+

Lasten

€

+

+

€

46.664.000

€

96.003.000

€

329.640.000

€

-18.703.000

€

2.705.000

+

+
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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.

Zie url.

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2020&town=&organization=meander%20medisch%20centrum

Open

