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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Basalt
2 8 0 9 9 8 1 4

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

Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag
0 7 0 3 5 9 3 5 9 3

E-mailadres

info@basaltrevalidatie.nl

Website (*)

www.basaltrevalidatie.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 1 2 5 7 1 4 4 7
7 7 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

drs. W. Wiegersma

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het verrichten van medisch specialistische revalidatiegeneeskundige zorg in de vorm
van revalidatiegeneeskunidge diagnostiek, behandeling, verpleging en verzorging van,
advies en consultatie bij patiënten met complexe motorische en/of cognitieve
aandoenng als gevolg van (lichamelijke) ziekte, ongeval of aangeboren aandoening,
met als doel het optmaliseren van het functioneren van patiënten op zowel persoonlijk,
sociaal als maatschappelijk niveau door professionele aandacht voor mobiliteit,
zelverzorging, communicatie en psychisch welbevinden.

(**) 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?

Het verrichten van medisch specialistische geneeskundige zorg. Deze
werkzaamheden worden 7 dagen per week, 24 uur per dag uitgevoerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden op de volgende manieren verkregen:
- Medisch specialistische revalidatiegeneeskundige zorg (Zorgverzekeringswet)
- Leveren van diensten aan derden waaronder detacheringen
- Subsidies
- Verhuur van accommodatie

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 verkregen inkomsten worden besteed aan de exploitatie van Basalt (personele en
materiële kosten en kapitaalslasten). Het eventuele positieve resultaat wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen van Basalt.
Dit vermogen wordt aangewend voor investeringen (gebouwen, inventaris, ICT) en
voor het opvangen van negatieve exploitatieresultaten (ten behoeve van de
continuïteit.) Het bestaat deels uit investeringen en deels uit liquide middelen.

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

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).

Voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is de Wet Normering
Topinkomens van toepassing.
De medewerkers van Basalt vallen onder de CAO Ziekenhuizen met uitzondering van
de medisch specialisten. Die vallen onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten.

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.

Voor een toelichting op de activiteiten van Basalt verwezen naar het maatschappelijk
jaarverslag 2021 van Basalt die op de website is gepubliceerd.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

€

Materiële vaste activa

€ 53.629.955

Financiële vaste activa

€

€

2.951.531

0

2.468.861

€ 54.784.225
€

+

€ 56.581.486

0

€ 57.253.086

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 19.509.540

€ 25.659.347

Effecten

€

€

0

Liquide middelen

€ 13.147.843

€

7.394.689

9.631

0

+
€ 32.667.014

Totaal

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

Eigen vermogen

€ 24.491.103

€ 23.034.840

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 42.386.931

€ 44.593.621

Kortlopende schulden

€ 21.527.430

€ 21.463.358

Totaal

€ 89.248.500

843.036

1.224.447

9.144

+
€ 33.063.180

+
€ 89.248.500

+

31-12-2021

+
€ 90.316.266

+

Voor een toelichting bij de balans wordt verwezen naar de jaarrrekening 2021 van Basalt die op de website is gepubliceerd.

+
€ 90.316.266
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

72.801.931

€

70.567.176

Subsidies

€

2.266.699

€

1.353.318

Overige bedrijfsopbrengsten

€

4.530.788

€

4.302.375

Som der bedrijfsopbrengsten

€

79.599.418

€

76.222.869

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

79.599.418

€

76.222.869

Personeelskosten

€

59.698.317

€

57.861.511

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

4.987.401

€

4.577.626

Huisvestingslasten

€

2.289.670

€

2.351.512

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

9.662.016

€

8.385.826

Som der bedrijfslasten

€

76.637.404

€

73.176.475

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.505.751

€

-1.560.890

Resultaat

€

1.456.263

€

1.485.504

Totaal baten

+

Lasten

+

+

+

+
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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.

Voor een toelichting bij de staat van baten en lasten wordt verwezen naar de
jaarrrekening 2021 van Basalt die op de website is gepubliceerd.

Open

