Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Patientenfederatie Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 4 8 2 3 4 0

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

Orteliuslaan 871-1

Telefoonnummer

0 3 0 2 9 7 0 3 0 3

E-mailadres

info@patientenfederatie.nl

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
6 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

O. van Dijk

Secretaris
Penningmeester

W. Groot

Algemeen bestuurslid

D. van Dijk, M. van den Muijsenbergh

Algemeen bestuurslid

M. Schuurmans, C. Martin Abello

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

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

SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Nederlandse patienten/consumenten federatie

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?

het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van
patiënten-consumentenorganisaties, daaronder begrepen de belangen van hun leden
(individuele patiënten en/of consumenten), en het zorgdragen voor gezamenlijke
beleidsontwikkeling en innovatie, een en ander voor zover de leden daartoe mandaat
hebben verleend;
het bieden van een platform voor patiënten-consumentenorganisaties om onderlinge
samenwerking en gemeenschappelijke belangenbehartiging te bevorderen en te
faciliteren;
het signaleren van leemtes in de patiënten-consumentenbeweging en het bijdragen
aan het initiëren van oplossingsmogelijkheden;
het uiten van klachten en voeren van procedures over besluiten en maatregelen die de
omvang en de kwaliteit van zorg en/of welzijn negatief kunnen beïnvloeden met
betrekking tot de individuele patiënten en/of consumenten, de mededinging tussen
zorgaanbieders, zorgverzekeraars en tussenpersonen kan beperken dan wel misbruik
van een machtspositie in de hand kan werken;

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Patiëntenfederatie Nederland wordt hoofdzakelijk gefinancierd vanuit (project)
subsidies. Dit zijn de instellingssubsidie van het Ministerie van VWS, de SKPC-gelden
en additionele projectsubsidies, waaronder PG- werkt samen. Daarnaast wordt bij
ZorgkaartNederland omzet ontvangen uit de verkoop van producten en diensten.
Verder zijn er overige inkomsten zoals de contributiebijdrage en inkomsten uit overige
activiteiten.
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Algemeen (vervolg)
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).

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

De verkregen inkomsten worden besteed aan de projectwerkzaameden waarvoor
subsidie is verleend. Bij de grotere subsidies wordt bij de verantwoording altijd om een
afzonderlijke accountantscontrole gevraagd.
Alle vermogen wordt uitsluitend aangehouden op bankrekeningen.

Open

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

Beloning vind plaats op basis van de CAO Sociaal werk. Toezichthouders worden
beloond binnen de grenzen van de WNT op basis van de stautair vastgestelde
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.

Enkele highlights van ons werk in 2020:
· We smeedden een PGO Alliantie met 50 deelnemende organisaties uit de zorg en
vanuit het burgerperspectief. Samen gaan we de voorlichting over en het gebruik van
PGO’s stimuleren
· We vroegen met succes aandacht voor het doorzetten van digitale zorg. Met
pleidooien voor ‘hybride zorg’ en een keuzerecht voor patiënten
· We waren zichtbaar in de politiek en onderhielden goede contacten met Tweede
Kamerleden
· Het grote programma Uitkomstgerichte Zorg kwam uit de startblokken. Onze
landelijke reclamecampagne Samen Beslissen werd zorgvuldig voorbereid en zal in
2021 in landelijke media en online zichtbaar zijn voor patiënten en zorgverleners
· In de wijkverpleging hadden we actieve inbreng in het ontwikkelen van indicatoren
voor kwaliteit. En als eerste sector gebruikt de wijkverpleging eenzelfde vragenlijst voor
clienttevredenheid. Resultaten hiervan worden op Zorgkaart Nederland gedeeld.
· We brachten de ervaringen van 50 Nederlanders met huisartsenzorg bijeen in een
mooie uitgave die de beroepsgroep een beeld geeft van wat patiënten belangrijk
vinden

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

325.777

€

418.039

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

325.777

€

418.039

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.232.108

€

753.329

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

4.243.414

€

6.583.077

+
€

+
€

5.475.522

Totaal

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

5.801.299

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

836.699

€

775.081

Bestemmingsreserve

€

144.907

€

257.971

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2019 (*)

+
981.606

€

1.033.052

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

21.707

€

69.400

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

4.797.986

€

6.651.993

Totaal

€

5.801.299

€

7.754.445

+
€

+

€

7.336.406

+
€

+

Passiva

7.754.445

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.182.044

€

1.176.845

Subsidies van overheden

€

10.151.553

€

12.175.771

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

10.151.553

+

12.175.771

€
€

0

+

+
0

€
€

72.960

89.583

+

+

€

11.406.557

€

13.442.199

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

5.099.393

€

7.022.255

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

5.200.511

€

5.022.258

Huisvestingskosten

€

290.091

€

298.092

Afschrijvingen

€

138.249

€

130.932

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

729.761

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

666.066

11.458.005

€

13.139.603

-51.448

€

302.596

+

+
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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.

Open

