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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 1 8 6 8 7

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

Stationsweg 22, 3247 BW, Dirksland

Telefoonnummer

0 1 8 7 6 0 7 3 0 0

E-mailadres

info@vanweelbethesda.nl

Website (*)

https://www.vanweelbethesda.nl/onsziekenhuis/organisatie#anbi-gegevens

RSIN (**)

0 0 2 7 8 0 8 6 0

Aantal medewerkers (*)

7 4 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs. J.C. Moerland

Secretaris

IB 113 - 1Z*2FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

MD. M. Shekary-Moonen

Algemeen bestuurslid

Drs. E. Hoogervorst - van der Meer

Overige informatie
bestuur (*)

Statutair bestuurder van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is de Stichting Curamare.
Voornoemde personen vormen het bestuur van de Stichting CuraMare.

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

Het statutaire doel van de stichting is het verplegen en behandelen van zieken in de
ruimte zin van het woord.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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 verplegen, verzorgen en behandelen van in de inrichting opgenomen personen,
alsmede de handelingen die daarmee nauw samenhangen, waaronder begrepen het
verstrekken van spijzen en dranken, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die
personen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling krijgt inkomsten uit:
- Zorgpresaties (gefinancierd vanuit de Zvw of Wlz)
- Subsidies;
- Overige oprbengsten (o.a. terbeschikking stelling personeel, verhuur en levering van
goederen en diensten)

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).

De inkomsten worden uitsluitend aangewend voor het statutaire doel.

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

Deze werkzaamheden worden continue uitgevoerd.
De werkzaakheden zijn gericht op het verplegen en behandelen van zieken in de
ruimste zin van het woord.

https://www.vanweelbethesda.nl/download.php?docID=647

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).

Het bestuur van de (bestuur)stichting CuraMare, als statutair bestuurder van Het Van
Weel-Bethesda Ziekenhuis, worden beloond conform de Wet normering topinkomens
(WNT). Het ziekenhuispersoneel wordt beloond conform de CAO Ziekenhuizen 2021 2023 en de medisch specialisten in loondienst conform de Arbeidsvoorwaarden
Medisch Specialisten (AMS).

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://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=Dirksland&organization=

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 43.341.707

Financiële vaste activa

€ 10.460.564

€

4.012.055

4.026.205

€ 42.534.599
€

+

€ 57.814.326

9.770.193

€ 56.330.997

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 26.562.941

€ 21.652.762

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 12.125.327

2.256.898

0

€ 40.945.166

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

€ 43.669.464

€ 41.442.989

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 21.682.205

€ 24.335.261

Kortlopende schulden

€ 31.735.179

€ 29.947.364

Totaal

€ 98.759.492

1.672.644

1.384.967

0

+
€ 40.779.584

+
Totaal

31-12-2021

2.099.996

€ 17.026.826

+

€ 98.759.492

+

31-12-2021

+
€ 97.110.581

+

https://www.curamare.nl/download.php?docID=65fc492fa520853dbb593ed0b8aaf392cd77f551

+
€ 97.110.581
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

113.537.505

€

106.278.827

Subsidies

€

2.977.141

€

2.454.244

Overige bedrijfsopbrengsten

€

4.219.622

€

4.129.068

Som der bedrijfsopbrengsten

€

120.734.268

€

112.862.139

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

120.734.268

€

112.862.139

Personeelskosten

€

63.251.607

€

58.709.177

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

4.958.092

€

6.580.937

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

15.024.249

Overige bedrijfskosten

€

36.130.173

Som der bedrijfslasten

€

119.364.121

Saldo financiële baten en lasten

€

856.328

Resultaat

€

2.226.475

Totaal baten

Lasten

+

+

€

14.656.021

€

31.570.976

€

111.517.111

€

-774.933

€

570.095

+

+
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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.curamare.nl/download.php?
docID=65fc492fa520853dbb593ed0b8aaf392cd77f551

Open

