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1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Gast-huis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
4 1 2 0 9 4 3 6

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

Plesmanlaan 123, 1066 CX AMSTERDAM
0 2 0 3 4 6 2 0 2 0

E-mailadres

gast-huis@nki.nl

Website (*)

www.gast-huis.nl

RSIN (**)

0 0 9 1 2 1 8 2 1
2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs. Remko J. Eddes

Secretaris

Mr. Christiaan J.C. de Brauw

Penningmeester

Ir. F.M. de Bekker

Algemeen bestuurslid

Ir. Franca C.M. Blomjous

Algemeen bestuurslid

Dr. Carolien H. Smorenburg

Overige informatie
bestuur (*)

Mr. Constance (Stan) S. de Klerk - Waller

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

het Gast-Huis van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is een
vrijwilligersorganisatie en biedt logies aan familie en/of vrienden van patiënten die in
het Antoni van Leeuwenhoek verblijven, evenals aan patiënten die poliklinisch worden
behandeld. Het beleid is om logies tegen een zo laag mogelijke prijs aaan te bieden.
De omvang van de bijdrage uit donaties, subsidies en legaten alsmede het
bezettingspercentage zijn hierbij van groot belang.

(*) 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?

Aanbieden van logies in 15 gastenkamers door dagelijkse leiding en 65 vrijwilligers.
Voor de Corona periode betrof dit in 2019 4.492 overnachtingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het Gasthuis is een stichting en is afhankelijk van logiesgelden (een
kamerovernachting kost 40 euro voor 1 of 2 perdonen), sponsoren, donaties en
legaten en werkt zonder winstoogmerk.

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 verkregen inkomsten worden besteed aan lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen, huisvestingskosten, exploitatie- en machinekosten,
verkoopkosten, kantoorkosten en algemene kosten. Het vrmogen van het Gasthuis
wordt aangehouden op verscheidene spaarrekeningen.

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

https://www.gast-huis.nl/informatie-gasthuis-avl/organisatie-lei
ding-bestuur

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 bestuursleden van de Stichting gasthuis van het Antoni van leeuwenhoek
Ziekenhuis opereren belangeloos: zij ontvangen geen vacatiegeld en ook geen
aandere onkostenvergoedingen. Alleen de dagelijkse leiding valt onder een
salarisregeling op basis van de CAO Ziekenhuizen.

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.gast-huis.nl/informatie-gasthuis-avl/organisatie-leiding-bestuur

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

https://www.gast-huis.nl/informatie-gasthuis-avl/organisatie-lei
ding-bestuur

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

352.004

+
352.004

15.398

703.817

Passiva

31-12-2020 (*)

+
€

719.215

€

1.071.219

€

0

€

11.879

€

0

€

835.974

€

0

€

401.828

€

0

€

401.828

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€

€

859.914

Voorzieningen

€

€

0

Langlopende schulden

€

€

0

Kortlopende schulden

€

-138.034

€

-47.847

Totaal

€

721.880

€

812.067

859.914

+
€

847.853

€

1.249.681

+
Totaal

+

31-12-2021

+

+

https://www.gast-huis.nl/informatie-gasthuis-avl/organisatie-leiding-bestuur

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

75.421

€

100.608

Subsidies

€

50.000

€

50.000

Overige bedrijfsopbrengsten

€

48.550

€

48.550

Som der bedrijfsopbrengsten

€

173.971

€

199.158

Giften & donaties particulieren

€

8.769

€

5.454

Nalatenschappen

€

0

€

132.724

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

-10

€

38

Som der overige opbrengsten

€

8.759

€

138.216

+

+

Overige baten

+
+

+

€

182.730

€

337.374

Personeelskosten

€

149.422

€

150.739

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

57.605

€

102.029

Huisvestingslasten

€

40.438

€

49.026

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

25.430

Som der bedrijfslasten

€

272.895

Saldo financiële baten en lasten

€

-22

Resultaat

€

-90.187

Totaal baten

+

Lasten

+

+

€

29.748

€

331.542

€
€

+

+
5.832
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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.gast-huis.nl/informatie-gasthuis-avl/organisatie-leiding-bestuur

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

https://www.gast-huis.nl/informatie-gasthuis-avl/organisatie-lei
ding-bestuur

Open

