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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Regionale Ambulancevoorziening Limburg Noord
1 2 0 4 9 2 5 4

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

Nijmeegseweg 40, 5916 PT Venlo

Telefoonnummer

0 8 8 0 3 3 0 2 0 0

E-mailadres

info@ambulancezorgln.nl

Website (*)

https;//www.ambulancezorgln.nl

RSIN (**)

8 1 1 2 8 3 3 1 8

Aantal medewerkers (*)

2 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.L.M. van de Bogaert

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

G.J. Scheffer (voorzitter RVT)

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft ten doel, goede, doelmatige en toegankelijke ambulancezorg te
verlenen. Hieronder wordt verstaan het verlenen van zorg van goede kwaliteit die
voldoet aan de professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen
cf. de in dat kader vingerende wet- en regelgeving.

(**) 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?

Ambulancezorg in het breedse zin des woords, 24 uur 7 dagen per week. Hiermee
voldoen wij aan de aanwijzing die ons is gegeven door het ministerie van VWS en de
doelstelling van de Stichting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het budget wordt beschikbaar gesteld door de zorgverzekeraars op basis van de
beleidsregels die de NZA vaststelt

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 inkomsten worden vrijwel volledig besteed aan bekostiging van de ambulancezorg,
personeel en materiele kosten.

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

https://www.ambulancezorgln.nl/wp-content/uploads/2022/02/Jaa
rplan-AZLN_2022.pdf

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).

Leidend is de CAO ambulancezorg voor de medewerkers en voor de bestuurder en
RVT de geldende WNT regeling.

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.

Verlenen van ambulancezorg in de breedste zin des woords, zoals is afgesproken met
de zorgverzekeraars binnen het gestelde budget

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

https://www.ambulancezorgln.nl/wp-content/uploads/2022/02/
Jaarplan-AZLN_2022.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

28.991

€

43.112

Materiële vaste activa

€

5.002.508

€

5.834.597

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

5.031.499

+
5.877.709

€

2.082.342

Eigen vermogen

€

6.042.593

€

5.154.468

Voorzieningen

€

259.846

€

216.273

Langlopende schulden

€

1.278.576

€

1.570.031

Kortlopende schulden

€

4.698.088

€

4.602.708

Totaal

€ 12.279.103

2.912.654

€
5.165.262

€

+

2.753.117

+
€

7.247.604

5.665.771

+

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

€

€
Totaal

31-12-2021

€ 12.279.103

+
€ 11.543.480

+

+
€ 11.543.480
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

2020 (*)

€

24.605.473

23.457.180

€

+

€
€

24.605.473

+
23.457.180

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

24.605.473

€

23.457.180

Personeelskosten

€

18.287.375

€

17.282.330

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.093.772

€

1.132.364

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

4.284.203

Som der bedrijfslasten

€

23.665.350

Saldo financiële baten en lasten

€

-51.997

Resultaat

€

888.126

Totaal baten

Lasten

+

+

€

4.258.651

€

22.673.345

€

-44.258

€

739.577

+

+
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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.

https://www.ambulancezorgln.nl/wp-content/uploads/2021/07/Jaa
rverslag-2020_digtaal.pdf

Open

