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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: Postema A.
	10: 
	9: 
	12: Tiebosch A.T.M.G.
	11: Kroll T.
	7_A4: 2863
	16_ML:  De kernactiviteit van het Martini Ziekenhuis is het behartigen van de gezondheidszorg in de meest brede zin des woords.

Zorglandschap in ontwikkeling Het zorglandschap blijft voortdurend in ontwikkeling en het Martini Ziekenhuis speelt hier steeds op in. Door de vergrijzing, maar ook door verschuivingen van zorg blijft het ziekenhuis te maken houden met een substantiële groei van het aantal patiënten. In 2020 is hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe ziekenhuisstrategie voor de periode tot en met 2024. Het plan ‘Kijk Martini 2024’ is in maart 2021 vastgesteld. In de nieuwe strategie beschrijven we hoe het Martini Ziekenhuis als topklinisch opleidingsziekenhuis wil bijdragen aan de zorg in Noord-Nederland. Dat doen we op een mensgerichte manier samen met onze partners in de keten.
	13_ML: 
	0: Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen
	5: www.martiniziekenhuis.nl
	2: Van Swietenplein 1, 9728NT Groningen
	4_EM: 
	1_KVK: 41012091
	6_RSIN: 009866127
	3_TEL: 0505245245
	18_ML: Het Martini Ziekehuis is een instelling waar dagelijks zieken worden verzorgd en waar professionele gezondheidszorg wordt verleend.
Het Martini Ziekenhuis biedt een uitgebreid pakket aan medische zorg voor veel verschillende specialismen. Het Martini Ziekenhuis heeft een grote Spoedeisende Hulp, een kern Intensive Care (IC) en een dialysecentrum. Daarnaast huisvest het Martini Ziekenhuis een brandwondencentrum.
	19_ML: Zie jaarrekening Martini Ziekenhuis 2020 (inhoudsopg. 1.1.7 toelichting geconsolideerde resultatenrekening):
- Opbrengsten zorgprestaties - Subsidies - Overige bedrijfsopbrengsten


	20_ML: Zie jaarrekening Martini Ziekenhuis 2020 (inhoudsopg. 1.1.7 toelichting geconsolideerde jaarrekening).
	21: 
	_MLT: https://www.martiniziekenhuis.nl/media/e3ueciv0/mz-kijk-martini-2024-b.pdf
	knop: 

	22_ML: Het beloningsbeleid: 

De bezoldiging van de bestuurder is conform de Nederlandse Vereniging van ziekenhuisdirecteuren (NVZD) waarbij de vigerende WNT-wetgeving in acht wordt genomen. 

De vergoeding van de leden van de RvT is mede vastgesteld op basis van het advies van de Nederlandse Verengingen van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) waarbij de WNT-wetgeving het wettelijk kader is.
Beloningsbeleid personeel: De salariëring van het personeel vindt plaats conform de cao ziekenhuizen.
	23_ML: https://martini-ziekenhuis.foleon.com/martini-ziekenhuis/jaaroverzicht-2020/voorwoord/
	24: 
	_MLT: https://martini-ziekenhuis.foleon.com/martini-ziekenhuis/jaaroverzicht-2020/voorwoord/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 3461000
	2_GT: 173862000
	6_GT: 86281000
	7_GT: 
	5_GT: 5538000
	3_GT: 
	8_GT: 31556000
	4_GT: 177323000
	9_GT: 123375000
	10_GT: 300698000

	2: 
	1_GT: 3124000
	2_GT: 178304000
	6_GT: 75332000
	7_GT: 
	5_GT: 4808000
	3_GT: 
	8_GT: 25007000
	4_GT: 181428000
	9_GT: 105147000
	10_GT: 286575000

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 11437000
	1_GT: 84904000
	3_GT: 113413000
	4_GT: 90944000
	5_GT: 300698000

	4: 
	2_GT: 10029000
	1_GT: 83115000
	3_GT: 108586000
	4_GT: 84845000
	5_GT: 286575000

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: https://www.martiniziekenhuis.nl/media/hbbnkeqe/jaarrekening-mzh-2020-v2-1-definitief-incl-waarderingsgrondslagen-en-controleverklaring-ey.pdf

	3: 
	1: 
	1_A7: 329042000
	2_A7: 21695000
	3_A7: 32371000
	4_A7: 383108000
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 383108000
	11_A7: 202906000
	17_A7: 376398000
	12_A7: 20534000
	18_A7: -4899000
	13_A7: 
	19_A7: 1811000
	14_A7: 
	15_A7: 46664000
	16_A7: 106294000

	2: 
	1_A7: 316978000
	2_A7: 13370000
	3_A7: 31508000
	4_A7: 361856000
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 361856000
	11_A7: 187030000
	17_A7: 357982000
	12_A7: 19467000
	18_A7: -4815000
	13_A7: 
	19_A7: -941000
	14_A7: 
	15_A7: 45846000
	16_A7: 105639000

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: https://www.martiniziekenhuis.nl/media/hbbnkeqe/jaarrekening-mzh-2020-v2-1-definitief-incl-waarderingsgrondslagen-en-controleverklaring-ey.pdf
	JV: 
	_MLT: https://www.martiniziekenhuis.nl/media/hbbnkeqe/jaarrekening-mzh-2020-v2-1-definitief-incl-waarderingsgrondslagen-en-controleverklaring-ey.pdf
	knop: 




