Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Heliomare

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 2 7 0 6 1

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

Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee

Telefoonnummer

0 8 8 9 2 0 8 8 8 8

E-mailadres

bestuurssecretariaat@heliomare.nl

Website (*)

www.heliomare.nl

RSIN (**)

8 0 5 0 1 3 0 2 7

Aantal medewerkers (*)

6 8 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Dhr. dr. J. Welmers

Algemeen bestuurslid

Dhr. G.C. van de Logt RA

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Stichting Heliomare levert diensten en producten op het gebied van revalidatie,
arbeidsintegratie en sport.

(**) 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?

Verwezen wordt naar de jaarrekening 2020 van Stichting Heliomare. De hoofdlijnen
van het Heliomare brede beleid zijn terug te vinden in het Strategisch Beleidsplan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Verwezen wordt naar de jaarrekening 2020 van Stichting Heliomare.

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).

Verwezen wordt naar de jaarrekening 2020 van Stichting Heliomare.

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

www.heliomare.nl/over-heliomare/

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 bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt plaats volgens de richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging van bestuurders in de Zorg en conform de WNT. De Raad van
Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance Code en wordt bezoldigd binnen de
geldende normen van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg.
Met betrekking tot het beloningsbeleid personeel is de CAO-Ziekenhuizen van
toepassing. Daarnaast zijn de CAO Gehandicaptenzorg, de AMS regeling en de IVAS
regeling 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.

Stichting Heliomare legt jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af van haar
activiteiten. Verwezen wordt naar de jaarrekening 2020 op de website van Heliomare.

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

Verwezen wordt naar de website van
Heliomare.nl/over-heliomare/

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

€ 38.288.530

Financiële vaste activa

€

€

19.515

0

111.288

€ 39.747.086
€

+

€ 38.308.045

0

€ 39.858.374

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 11.712.275

€ 11.520.793

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 20.231.825

0

€ 31.944.100

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

€ 18.648.219

€ 17.205.817

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 28.732.707

€ 31.513.790

Kortlopende schulden

€ 17.974.482

€ 14.900.839

Totaal

€ 70.252.145

4.896.737

4.162.389

+
€ 27.924.461

+
Totaal

31-12-2020

0

€ 16.403.668

+

€ 70.252.145

+

31-12-2020

+
€ 67.782.835

+

+
€ 67.782.835
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

40.665.987

€

39.518.247

Subsidies

€

31.846.179

€

29.099.378

Overige bedrijfsopbrengsten

€

3.862.257

€

5.425.491

Som der bedrijfsopbrengsten

€

76.374.423

€

74.043.116

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

76.374.423

€

74.043.116

Personeelskosten

€

58.813.834

€

55.768.687

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.531.790

€

3.900.610

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

11.934.995

Som der bedrijfslasten

€

74.280.619

Saldo financiële baten en lasten

€

-651.402

Resultaat

€

1.442.402

Totaal baten

+

Lasten

+

+

€

11.233.099

€

70.902.396

€

-684.353

€

2.456.367

+

+
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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.

Verwezen wordt naar de jaarrekening 2020 van Stichting Heliomare.

idem

Open

