Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 8 4 0 4 6

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

Henri Dunantstraat 1

Telefoonnummer

0 7 3 5 5 3 2 0 0 0

E-mailadres

raadvanbestuur@jbz.nl

Website (*)

www.jeroenboschziekenhuis.nl

RSIN (**)

8 0 0 8 3 1 5 6 1

Aantal medewerkers (*)

3 1 8 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H.P.J. Buiting

Secretaris

IB 113 - 1Z*1FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M.B.P.M. Visser

Algemeen bestuurslid

-

Overige informatie
bestuur (*)

-

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

Zie statuten:https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/governance

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting is een zorginstelling met als hoofddoelstelling het bieden van goede zorg.
Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan
professioneel standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, die in ieder
geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgerichtheid is, tijdig wordt verleend en is
afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.

(**) 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?

Zie statuten:https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/governance
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het
oprichten en exploiteren van één of meer instellingen op het gebied van de zorg en van
organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen
zijn, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid;
[...]
h. het verzorgen van opleidingen;
i. naar vermogen ruimte te bieden aan wetenschappelijk onderzoek voor zover dit
verband houdt met de doelstelling;
[...]

Zie statuten:https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/governance
De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
a. Het bij het in leven roepen van de Stichting afgezonderd kapitaal.
b. Inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting.
c. Revenuen van eigendommen aan de Stichtingen toebehorende.
d. Schenkingen, legaten en erfstellingen.
e. Subsidies en donaties.
f. Opbrenst van belegde middelen.
g. Van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn.
h. Alle andere wettige 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).

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

Zie jaarrekening 2020.

https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/zorg-voor-jou
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/goede-zorg

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 beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is conform de WNT (Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

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.

De activiteiten die door het JBZ ontplooid worden zijn terug te vinden op de website
van het JBZ en per verslagjaar op de website Jaarverantwoording Zorg.
(Zie de URL in onderstaand kader)

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

Voor medewerkers is de CAO Ziekenhuizen van toepassing.
Voor medisch specialisten in loondienst is de AMS (arbeidsvoorwaarden medisch
specialisten) van toepassing (formeel onderdeel van CAO Ziekenhuizen).

https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/#mainmenu
Jaarverantwoording Zorg 2020 Jeroen Bosch Ziekenhuis :
https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2020&town=&organization=Jeroen%20bosch

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€ 16.761.317

€ 18.022.128

Eigen vermogen

€ 116.995.171

€ 109.289.782

Materiële vaste activa

€ 281.805.255

€ 292.238.047

Voorzieningen

€ 11.105.221

€ 11.548.122

Financiële vaste activa

€ 12.870.965

Langlopende schulden

€ 245.858.639

€ 259.958.556

Kortlopende schulden

€ 121.029.942

€ 128.767.020

Totaal

€ 494.988.973

€ 14.291.551

+

€ 311.437.537

€ 324.551.726

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 111.032.730

€ 80.233.252

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 68.798.668

€

3.720.038

2.663.098

€ 102.115.404

+
€ 183.551.436

+
€ 185.011.754

+
Totaal

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

+

€ 494.988.973

Zie ook jaarrekening 2020 (internetsite JBZ).

+
€ 509.563.480

+

+
€ 509.563.480
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

456.435.616

€

428.304.470

Subsidies

€

27.365.018

€

17.937.818

Overige bedrijfsopbrengsten

€

15.305.060

€

15.907.804

Som der bedrijfsopbrengsten

€

499.105.694

€

462.150.092

Giften & donaties particulieren

€

15.000

€

Nalatenschappen

€

50.000

€

Loterijen

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

€

+

€
€

65.000

+
0

+

+

€

499.170.694

€

462.150.092

Personeelskosten

€

241.210.875

€

213.874.127

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

27.460.465

€

29.342.037

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

55.968.329

Overige bedrijfskosten

€

153.919.404

Som der bedrijfslasten

€

478.559.073

Saldo financiële baten en lasten

€

-12.906.234

Resultaat

€

7.705.387

Totaal baten

Lasten

+

+

€

55.519.221

€

141.576.797

€

440.312.182

€

-13.302.732

€

8.535.178

+

+

06 van 06

3

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.

Kosten van inkoop en materialen bij de overige bedrijfskosten opgeteld. Belastingen bij
de financiele baten en lasten opgeteld.

https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jaardocumenten

Open

