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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 4 1 0 8 7 5 3 4

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

Sterkselseweg 65

Telefoonnummer

0 4 0 2 2 7 9 0 2 2

E-mailadres

info@kempenhaeghe.nl

Website (*)

www.kempenhaeghe.nl

RSIN (**)

0 0 2 6 5 2 6 0 2

Aantal medewerkers (*)

1 0 8 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dr. H.W.C.C.I. Chatrou

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

drs. N.G.J.J. Geurts MHA

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:
a. Het onderzoek, de behandeling, verpleging en begeleiding van mensen met
epilepsie of daarop gelijkende beelden en slaap-waak-stoornissen, dan wel met
andere hersenfunctiestoornissen;
b. het geven van onderwijs aan jongeren, zoals bedoeld, sub a, dan wel aan
langdurig zieke en/of gehandicapte jongeren;
c. het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek en het uitdragen van
gespecialiseerde kennis, verband houdende met bovenstaande doelstellingen;
d. er mede voor zorg te dragen dat alle medewerkenden voldoening kunnen vinden
in hun werk en dat aan hen, binnen het kader van de mogelijkheden, optimale
ontplooiingskansen worden geboden
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

(**) 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?

Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen en
neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen is Kempenhaeghe hét
expertisecentrum bij uitstek.
Onze kracht zit in onze veelomvattende benadering, die gespecialiseerde zorg,
speciaal onderwijs, innovatie en wetenschap in nauwe verbinding met elkaar ontwikkelt
en aanbiedt. Doordat onze professionals vanuit verschillende invalshoeken naar uw
aandoening kijken, creëren we integrale en effectieve oplossingen.
Kempenhaeghe biedt expertise zorg en onderwijs vanuit vijf expertisecentra, te weten:
- Academisch Centrum voor Epileptologie
- Centrum voor Slaapgeneeskunde
- Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen
- Centrum voor Epilepsiewoonzorg
- Centrum voor onderwijsexpertise De Berkenschutse

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

https://www.kempenhaeghe.nl/uploads/documents/diversen/Brochure%20Verslag%
20van%20raad%20van%20bestuur%20april%202021.pdf

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).

https://www.kempenhaeghe.nl/uploads/documents/diversen/Brochure%20Verslag%
20van%20raad%20van%20bestuur%20april%202021.pdf

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

https://www.kempenhaeghe.nl/kempenhaeghe/

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).

Beloningsbeleid voor statutaire bestuur zijn conform de WNT-normen. Beloningsbeleid
voor personeel is conform de CAO-ziekenhuizen en de CAO-onderwijs.

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.

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

https://www.kempenhaeghe.nl/uploads/documents/diversen/Brochur
e%20Verslag%20van%20raad%20van%20bestuur%20april%
202021.pdf

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2020

– 2 0 2 0

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

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 70.701.945

Financiële vaste activa

€

€

2.199.660

620.775

2.478.449

€ 72.117.760
€

+

€ 73.522.380

666.326

€ 75.262.535

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 13.671.288

€ 14.095.544

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 32.568.697

290.898

0

€ 46.530.883

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

€ 51.301.247

€ 49.392.295

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 44.246.974

€ 47.768.992

Kortlopende schulden

€ 22.944.231

€ 21.126.843

Totaal

€ 120.053.263

1.560.811

1.783.505

0

+
€ 44.809.100

+
Totaal

31-12-2020

165.449

€ 30.548.107

+

€ 120.053.263

+

31-12-2020

+
€ 120.071.635

+

+
€ 120.071.635

https://www.kempenhaeghe.nl/uploads/documents/diversen/Brochure%20Verslag%20van%20raad%20van%20bestuur%20april%202021.pdf
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

93.722.708

€

90.102.433

Subsidies

€

3.151.475

€

827.665

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.239.637

€

2.816.086

Som der bedrijfsopbrengsten

€

99.113.820

€

93.746.184

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

99.113.820

€

93.746.184

Personeelskosten

€

76.207.135

€

71.570.980

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

5.659.848

€

6.107.969

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

14.244.433

Som der bedrijfslasten

€

96.111.416

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.093.452

Resultaat

€

1.908.952

Totaal baten

+

Lasten

+

+

2.910.771

€

15.809.340

€

96.399.060

€

-1.188.238

€

-3.841.114

+

+
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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.

De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning bestaan uit
opbrengsten zorgprestaties en opbrengsten onderwijs.

https://www.kempenhaeghe.nl/uploads/documents/diversen/Brochure%
20Verslag%20van%20raad%20van%20bestuur%20april%202021.pdf

Open

