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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland
4 1 2 2 4 1 0 2

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

Dellaertweg 1 te Leiden
0 7 1 3 6 7 0 2 8 7

E-mailadres

SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl

Website (*)

www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/innovatie/sgs

RSIN (**)

8 0 2 7 0 7 5 0 6

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

E.W. Dekker

Secretaris

IB 115 - 1Z*1FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

R.J. Moeke

Algemeen bestuurslid

N.M.L. Coenraad

Overige informatie
bestuur (*)

B.V.M. Crul

(*) Optioneel veld, niet verplicht

M.A. Warnars

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan instellingen en
ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid voor zover
daarmee ook de belangen van verzekerden van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.,
en/of andere door het bestuur te bepalen en aan de naamloze vennootschap: Achmea
Zorgverzekeringen N.V. gelieerde zorgverzekeringen, gediend zijn;
het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan initiatieven tot innovatie
op het terrein van de gezondheidszorg waarvoor (nog) geen reguliere financiering
beschikbaar is;
al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest ruime zin van het woord.

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 het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Fonds SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in Nederland verbeteren en
verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of
patiëntenverenigingen en/of stichtingen. Ook steunt Fonds SGS kleinschalige
initiatieven voor buurtgerichte en lokale activiteiten die zich richten op gezondheid en of
welzijn. Voorwaarde hierbij is dat deze projecten en initiatieven mede ten goede komen
aan de verzekerden van Zilveren Kruis en daarmee hun gezondheid en hun positie in
het zorgproces verbetert.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Fonds SGS hanteert in principe het beleid dat projecten worden gefinancierd uit de
opbrengsten uit het vermogen. Wanneer de opbrengsten onvoldoende zijn, kan ook
het vermogen van Fonds SGS hiervoor worden aangewend. Fonds SGS opereert
zonder winstoogmerk en streeft niet naar vermogensgroei.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

1. Projectsubsidies: Innovaties die worden vormgegeven door (zorg)organisaties,
kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen. Fonds SGS levert hiermee een
bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg,
het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering van zorg
en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen.

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

www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/innovatie/
sgs

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen vacatiegeld van € 350,- per bijgewoonde vergadering.
Daarnaast kunnen de bestuursleden de (reis)kosten declareren die zij maken in het
kader van uitoefening van hun functie als bestuurslid van Fonds SGS.

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 van Fonds SGS zijn beschreven in de jaarrapporten die op de website
zijn gepubliceerd.

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

www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/innovatie/
sgs

2. Bijdragen aan kleine initiatieven: Kleine projecten voor buurtgerichte en lokale
activiteiten in de regios Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam-Rijnmond,
Utrecht, Flevoland, Overijssel en Drenthe. Deze maatschappelijke initiatieven zijn
gericht op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare
doelgroep.

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

Opbrengsten beleggingen

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

Overige baten

€

Totale baten

€

–
0

+
0

€

479.000

€

33.000

€

446.000

€

€

–

€
€

+

–
0

€

€

446.000

€

1.066.000

€

+
0

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

Communicatiekosten

€

€

Financiële kosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

+

€

(*) Optioneel, niet verplicht

€

0

€

6.000

€

+

€
€

1.115.000

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

10.000

€
€

0

€

33.000

+
0

+
€

-669.000

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
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.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/
innovatie/sgs

Open

