Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Theia
4 1 1 2 8 6 7 6

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

Dellaertweg 1, 2316 WZ 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/theia

RSIN (**)

8 0 3 2 0 4 2 3 1

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

mr. F.K. Buijn

Secretaris

IB 115 - 1Z*1FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

dr. A.C. van der Ham

Algemeen bestuurslid

mr.drs. P.P. Witte

Overige informatie
bestuur (*)

prof.dr. H.A.P. Pols
drs. A. de Vet

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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 andere ondersteuning aan instellingen en
ondernemingen die in de regio Rijnmond werkzaam zijn op het gebied van de
volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van Zilveren
Kruis Zorgverzekeringen N.V. gediend zijn;
• al hetgeen dienstbaar kan zijn aan de bevordering van de volksgezondheid in de
regio Rijnmond;
• 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?

Stichting Theia financiert projecten op het gebied van gezondheidszorg in de regio
Rijnmond. Stichting Theia zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg in de
breedste zin, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en
effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen.
Stichting Theia wil zich met name richten op het bevorderen op gezondheid door focus
te leggen op preventie, welbevinden en activatie en minder op ziekte.
En dit in het bijzonder voor de inwoners van Rotterdam-Rijnmond.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Stichting Theia werft geen gelden en ontvangt alleen gelden uit belegging van het
vermogen. Stichting Theia hanteert geen winstoogmerk. Een batig resultaat zal
gebruikt worden ten behoeve van de realisatie van de doelstelling van de stichting.
De opbrengsten uit het vermogen worden besteed aan financiering van de projecten
van de stichting, met dien verstande dat er naar gestreefd wordt de
bestemmingsreserve algemeen in beginsel op peil te laten blijven.
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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).

Stichting Theia financiert:
• projecten met een focus op implementatie van projecten met concrete inhoud en
resultaten, in samenwerking met regionale partners en/of met publiek/private sector;
• projecten die aansluiten bij regionale en landelijke trends zoals: ‘van ZZ naar
GG’ (van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag);
• preventieve projecten en/of projecten die duurdere zorg voorkomen en die door
regionale organisaties of samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd;
• projecten met een actieve betrokkenheid van burgers, patiënten of
patiëntenvertegenwoordiging.

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

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

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

De hoogte van het vacatiegeld voor de bestuursleden is € 2.000,- inclusief een
onkostenvergoeding van € 250,- per jaar. De voorzitter en het bestuurslid die fungeert
als contactpersoon voor de vermogensbeheerder ontvangen beiden € 2.500,- per jaar,
inclusief de onkostenvergoeding van € 250,-.

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 Stichting Theia zijn verwoord in de jaarrapporten die op de website
gepubliceerd zijn.

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

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

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

€

0

Overige baten

€

0

Totale baten

€

0

€

653.000

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.000.000

€

392.000

€

Personeelskosten

€

0

€

€

Huisvestingskosten

€

0

€

€

Administratiekosten algemeen

€

32.000

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

€

ICT kosten

€

0

€

€

Bestuurskosten

€

20.000

€

Communicatiekosten

€

0

€

Financiële kosten

€

22.000

€

Afschrijvingen

€

0

€

Overige lasten

€

5.000

Totale lasten

€

1.079.000

p.m.

–

+

€

665.000

€

12.000

€

653.000

€

€

–

€
€

+

–
0

€

+
0

Lasten

+

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-1.079.000

€

17.000

€
€

6.000

€

€

2.000

€

449.000

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

32.000

+

€
€

+
0

+
€

204.000

(***) 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.

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

Open

