Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting OLVG

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 9 0 8 2

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

Oosterpark 9

Telefoonnummer

0 2 0 5 9 9 9 1 1 1

E-mailadres

info@olvg.nl

Website (*)

www.olvg.nl

RSIN (**)

0 0 3 0 2 7 4 2 9

Aantal medewerkers (*)

5 1 2 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Maurice van den Bosch

Secretaris

Sanneke de Smit

Penningmeester

nvt

Algemeen bestuurslid

Cees Buren

Algemeen bestuurslid

Roxanne Vernimmen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

OLVG is een STZ topklinisch opleidingsziekenhuis en hét stadsziekenhuis van
Groot Amsterdam met hoofdlocaties in Oost en West. Naast deze hoofdlocaties
heeft OLVG polikliniekfuncties op locatie Spuistraat en in het Medisch Centrum
Jan van Goyen. Beide hoofdlocaties bieden 24/7 basiszorg en spoedeisende
hulp, met een Intensive Care en een centrum voor moeder en kind.
Wij willen een sleutelrol vervullen in de zorg en gezondheid van iedereen
in onze stedelijke omgeving. We beseffen dat die rol hoge eisen stelt. Daarom
verbeteren wij ons voortdurend. Dit vertaalt zich in onze missie: Voor een beter leven in
een gezonder Amsterdam.

(**) 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?

De Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is opgericht in 1898. Met ingang
van 1 juni 2015 is Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) juridisch gefuseerd met Sint
Lucas Andreas Ziekenhuis. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis zijn nu samen OLVG.
OLVG is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis en is in die hoedanigheid
sinds 2001 lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische
opleidingsziekenhuizen (STZ).
OLVG biedt onderdak aan 23 MSRC/RGS-erkende specialismen, veelal met
opleidingsbevoegdheid. Als Teaching Hospital zit OLVG in de opleiding- en
onderwijsregio (OOR) van het AMC.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De zorg die OLVG levert wordt vertaald naar DBCs en vergoed via contractafspraken
met zorgverzekeraars.

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).

Alle inkomsten worden besteed aan dekking van kosten en noodzakelijke investeringen
ten behoeve van instandhouding en behoud bestaan van de organisatie.

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

www.olvg.nl/corporate-governance

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 raad van bestuur en raad van toezicht:
De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur is passend binnen de WNT II, de
aanvullende‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg’, en de
nieuwe klasse-indeling voor instellingen in de zorg.
Beloningsbeleid medewerkers
Medewerkers (niet-medisch specialisten) in dienst van OLVG vallen onder de (externe
link)Cao Ziekenhuizen. Voor medisch specialisten in loondienst is de AMS van
toepassing, voor de meeste vakgebieden aangevuld met een variabel salaris
gebaseerd op de OLVG-beloningssystematiek voor 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.

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

https://www.olvg.nl/jaarverantwoording

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 (*)

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€ 12.691.000

€ 14.106.000

Eigen vermogen

€ 160.328.000

€ 148.139.000

Materiële vaste activa

€ 258.845.000

€ 244.329.000

Voorzieningen

€ 16.487.000

€ 13.609.000

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 100.485.000

€ 110.629.000

Kortlopende schulden

€ 165.025.000

€ 136.126.000

Totaal

€ 442.325.000

522.000

€

+

€ 272.058.000
€ 13.788.000

€ 13.960.000

Vorderingen &
overlopende activa

€ 154.560.000

€ 97.968.000

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€ 37.540.000

+
€ 170.267.000

+
€ 149.468.000

+
Totaal

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

+

€ 259.035.000

Voorraden

1.919.000

600.000

€ 442.325.000

https://www.olvg.nl/jaarverantwoording

+
€ 408.503.000

+

+
€ 408.503.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

605.485.000

€

586.216.000

Subsidies

€

47.084.000

€

50.538.000

Overige bedrijfsopbrengsten

€

18.181.000

€

19.925.000

Som der bedrijfsopbrengsten

€

670.750.000

€

656.679.000

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

670.750.000

€

656.679.000

Personeelskosten

€

423.969.000

€

416.851.000

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

34.290.000

€

33.612.000

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

2.910.000

Overige bedrijfskosten

€

193.739.000

Som der bedrijfslasten

€

654.908.000

Saldo financiële baten en lasten

€

-3.653.000

Resultaat

€

12.189.000

Totaal baten

Lasten

+

+

€

2.801.000

€

193.706.000

€

646.970.000

€

-4.801.000

€

4.908.000

+

+
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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.olvg.nl/jaarverantwoording

https://olvg.foleon.com/jaarimpressie-olvg/olvg-jaarimpressie-202
1/jaarrekening

Open

