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Aan het bestuur van  
St. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt 
Horstacker 1644 
6546 EX  Nijmegen 
NEDERLAND 
 
Nijmegen, 17 september 2021  
 
 
Geacht bestuur,  
 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2020 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening en de samenstellingsverklaring zijn 
opgenomen in dit rapport. 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan het bestuur van St. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt 

 
De jaarrekening van St. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt te Nijmegen is door ons samengesteld 
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze 
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen. 
 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 
en financiële verslaggeving toegepast. 
 
  
WNT 
Conform artikel 1.7 lid 1 van de WNT bestaat er een controleplicht ten aanzien van de WNT 
aspecten. Met betrekking tot de jaarrekening van St. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt wordt 
door ons een samenstellingsopdracht uitgevoerd. De WNT-aspecten vallen hier derhalve niet onder. 
Ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt hiervoor door 
ons een separate controleverklaring afgegeven.   

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert.  
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van St. Wijkgezondheidscentrum 
Lindenholt.  

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
 
Nijmegen, 17 september 2021 
 
BDO Accountants 
namens deze, 
 
 
 
 
J.H. van Blitterswijk AA  
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Bestuursverslag 
Referentie naar plaats van beschikbaarheid 
Bestuursverslag 2020 Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt  
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, Horstacker 1644 te Nijmegen heeft als doel: 

1. het bieden van kwalitatief hoogwaardige, goed toegankelijke, integrale curatieve en 
preventieve eerstelijns (para)medische en sociale zorg met name aan de inwoners van de 
wijk Lindenholt.  

2. het verzorgen van onderwijs en doen van onderzoek,  samenhangend met de hierboven 
omschreven activiteiten. 

3. het adviseren van derden op de hierboven genoemde terreinen. 

De samenwerking met de verschillende disciplines in het wijkgezondheidscentrum vinden wij 
belangrijk. Met interdisciplinair samenwerken beogen wij dat er efficiënt, effectief en prettig 
samengewerkt wordt. Dit leidt tot betere zorg en komt zowel de patiënten als de hulpverleners ten 
goede. Interdisciplinair samenwerken geven we vorm door overleg te hebben op verschillende 
niveaus en door elkaar op te zoeken.  Daarnaast is er overleg met andere gezondheidscentra in en 
buiten de regio met de ziekenhuizen in Nijmegen, andere nuldelijns, eerste- en tweedelijns 
hulpverleners in de eigen wijk en in de aangrenzende wijk Dukenburg. Ook met de gemeente 
Nijmegen en de beide zorgverzekeraars VGZ en CZ (die in ons gebied leidend zijn) is op verschillende 
niveaus overleg geweest. Wij investeren in samenwerking om de gezondheidszorg sterker en beter te 
maken.   
  
Eind 2020 staan er ruim 10.000 patiënten ingeschreven bij de huisartsen van WGCL.  De werkelijke 
reikwijdte van het centrum is groter, omdat er ook door niet-ingeschreven patiënten gebruik 
gemaakt wordt van de zorgverlening, aangeboden door een van de andere disciplines die in het 
Wijkgezondheidscentrum werken.  
  
Het bestuur van Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt bestaat uit de volgende personen:  

1. De heer drs. J.A. Bulte, voorzitter tot 10-02-2020 
2. De heer W. Bruinenberg, voorzitter vanaf 10-02-2020 
3. De heer drs. H.J.A. Krijger, secretaris 
4. De heer drs. F. Verstegen, lid 
5. De heer J.A. van Zwol MSc, penningmeester vanaf 13-05-2019 
6. Mevrouw drs. A. Uijen, lid vanaf 21-10-2019 

  
Directeur van Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt is mevrouw M.T.J. Nicolasen. 
 
De bestuursleden beschikken over kennis op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg en 
onderwijs en zijn deskundig op financieel, economisch, organisatorisch en juridisch gebied.  
  
Het bestuur heeft in 2020 vijfmaal vergaderd met de directeur van het Wijkgezondheidscentrum. In 
2020 is gestart met het voorbespreken van de financiële stukken in de financiële commissie. Leden 
hier van zijn de penningmeester, de directeur en de controller. DIt overleg heeft tweemaal 
plaatsgevonden. Het bestuur heeft in 2020 de begroting goedgekeurd voor 2021 en de jaarrekening 
2019 vastgesteld. Elk kwartaal heeft het bestuur de kwartaalcijfers besproken. Van alle 
bestuursvergaderingen zijn notulen gemaakt. 
  
De overige onderwerpen die in 2020 bij het bestuur aan bod gekomen zijn: 

1. In de vergadering van 10 februari 2020 heeft de stichting afscheid genomen van Jan Bulte. 
Jan Bulte heeft 12 jaar zitting genomen in het bestuur waarvan de laatste 8 als voorzitter. 
Hij is opgevolgd door Wim Bruinenberg.  
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2. Corona vanaf maart standaardonderwerp op de agenda geweest. De extra werkdruk, het 
wegvallen van de routines, het aanpassen van de gang van zaken aan nieuwe regels, de 
vaccinaties en de continuïteit van zorg zijn hierbij onder andere besproken. 

3. Onze huisartsenpraktijk is een loondienstcentrum, dat wil zeggen dat de huisartsen in 
loondienst zijn. Dit brengt meerkosten met zich mee, BDO heeft daar een landelijk 
rapport over geschreven. Dit is besproken in de bestuursvergadering.  

4. Het regioplan van de zorggroepen in Nijmegen is in samenwerking met de 
gezondheidscentra opgesteld en is (inclusief consequenties) besproken. 

5. Er is een start gemaakt met een toekomstverkenning van de huisartsen. Een afvaardiging 
van het bestuur heeft samen met de directeur overlegd met een afvaardiging van de 
huisartsen. 

6. De VvE Horstacker heeft een meerjarenonderhoudsplan gemaakt. Ook deze is besproken in 
het bestuur.  

7. De stand van zaken rondom de fysiotherapeuten en de getroffen maatregelen zijn 
besproken. 

 
  
Nijmegen, mei 2021 
 
  



  

   

JAARREKENING 2020 



St. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, te Nijmegen  
 

 

 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Balans per 31 december 2020 
Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2020   31-12-2019 

  € € € € 

Vaste activa 
        

Materiële vaste activa 
        

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3.087.778   3.153.522   
Machines en installaties 28.426   32.633   
Andere vaste bedrijfsmiddelen 259.200   263.281   

    3.375.404   3.449.436 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Handelsdebiteuren 129.836   115.959   
Overlopende activa 104.097   65.140   

    233.933   181.099 

Liquide middelen   424.023   441.096 
     

Totaal 
  

4.033.360 
  

4.071.631 
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 11 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2020   31-12-2019 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Bestemmingsreserve 300.000   300.000   
Overige reserve 1.543.928   1.519.434    

  1.843.928   1.819.434 

Voorzieningen 
        

Voorziening groot onderhoud 20.000   20.000   

    20.000   20.000 

Langlopende schulden 
        

Schulden aan banken 1.634.000   1.730.000   
Overlopende passiva 83.557   97.353   

    1.717.557   1.827.353 

Kortlopende schulden 
        

Schulden aan banken 96.000   96.000   
Leveranciers en handelskredieten 40.954   53.258   
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

85.245   93.568   

Schulden ter zake van pensioenen 7.134   12.244   
Overige schulden 4.595   4.635   
Overlopende passiva 217.947   145.139   

    451.875   404.844 

Totaal 
  

4.033.360 
  

4.071.631 
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 12 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Staat van baten en lasten over 2020 

  Begroting 2020 2020 2019 

  € € € 

Netto-omzet 2.605.800 2.650.646 2.644.860 
Overige bedrijfsopbrengsten - 67.118 - 

Som der exploitatiebaten 2.605.800 2.717.764 2.644.860 

Praktijkkosten 107.000 105.039 125.406 

Personeelskosten 
      

Lonen en salarissen 2.048.142 1.370.949 1.328.442 
Sociale lasten - 262.336 252.085 
Pensioenlasten - 131.400 122.389 
Andere personeelskosten - 378.671 354.787 
        

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
      

Afschrijvingen materiële vaste activa 107.900 109.052 105.706 
        

Overige bedrijfskosten 
      

Huisvestingskosten 151.500 173.455 152.115 
Organisatiekosten 93.000 82.402 73.100 
        

Som der exploitatielasten 2.507.542 2.613.304 2.514.030 

Exploitatieresultaat 98.258 104.460 130.830 

Financiële baten en lasten 
      

Rentelasten en soortgelijke kosten -83.600 -79.966 -100.316 

Operationeel resultaat na belastingen 14.658 24.494 30.514 

Buitengewone baten en lasten 
      

Buitengewone baten - - 15.320 

Resultaat 14.658 24.494 45.834 

Resultaatbestemming       
Bestemmingsreserve - 300.000 300.000 
Overige reserve - 1.519.434 1.473.600 

Bestemd resultaat - 24.494 45.834 
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Algemene toelichting 
Naam rechtspersoon St. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Nijmegen 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41057328 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van St. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, statutair gevestigd te Nijmegen bestaan 
voornamelijk uit het bieden van kwalitatief hoogwaardige, goed toegankelijke, integrale curatieve 
en preventieve eerstelijns (para)medische en sociale zorg.  

Locatie feitelijke activiteiten 
Nijmegen 

Informatie met betrekking tot de continuïteit 
In het boekjaar 2020 heeft de uitbraak van het coronavirus plaatsgevonden. Voor St. 
Wijkgezondheidscentrum Lindenholt heeft deze uitbraak vooralsnog geen gevolgen voor de 
financiële positie en continuïteit van de vennootschap.  

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen 
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn 
voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 



St. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, te Nijmegen  
 

 

 14 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving. 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan 
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Schattingswijzigingen 
Met ingang van 1 januari 2020 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de levensduur 
van de overige vaste bedrijfsmiddelen. Aangezien de levensduur van enkele overige vaste 
bedrijfsmiddelen is verlengd, is de afschrijvingstermijn hier op aangepast. Als gevolg van de 
schattingswijziging is het resultaat over 2020 € 441 lager dan op basis van de in het voorgaand 
verslagjaar gehanteerde grondslag. 

Financiële instrumenten 
Financiële derivaten worden bij de eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen. Voor de 
grondslagen voor de vervolgwaardering van financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
toelichting per balanspost. 

Grondslagen voor waardering activa 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Voor gebouwen wordt een afschrijvingspercentage van 2-10% gehanteerd, voor de overige vaste 
bedrijfsmiddelen 5-33%. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
vennootschap. 
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 15 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Grondslagen voor waardering passiva 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. 

Overige voorzieningen 
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt 
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair 
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.  

Langlopende schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Baten 
De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar 
waarop deze betrekking hebben.  

Netto-omzet 
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten 
onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan 
op de koper. 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht. 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste 
activa. 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
De financiële lasten betreffen de aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) rente. 
  
Waarderingsgrondslagen WNT  
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de Stichting zich gehouden aan 
de wet- en regelgeving inzake de WNT. 
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Toelichting op balans 
Materiële vaste activa 

  

Bedrijfs-
gebouwen 

en -terreinen 

Machines 
en 

installaties 

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen Totaal 

  € € € € 

Boekwaarde 1 januari 2020 
        

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 3.581.024 63.242 806.466 4.450.732 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

-427.502 -30.609 -543.185 -1.001.296 
 

3.153.522 32.633 263.281 3.449.436 

Mutaties 2020 
        

Investeringen - - 35.020 35.020 
Afschrijvingen -65.744 -4.207 -39.101 -109.052  

-65.744 -4.207 -4.081 -74.032 

Boekwaarde 31 december 2020 
        

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 3.581.024 63.242 841.490 4.485.756 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

-493.246 -34.816 -582.290 -1.110.352 
 

3.087.778 28.426 259.200 3.375.404 

Afschrijvingspercentage van 2,0 5,0 5,0   
Afschrijvingspercentage tot 10,0 10,0 33,0   

Vorderingen 

  31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto 136.577 117.330 
Voorziening dubieuze debiteuren -6.741 -1.371  

129.836 115.959 

Overlopende activa 
    

Nog te ontvangen bedragen 103.364 53.331 
Vooruitbetaalde kosten 663 11.739 
Waarborgsommen 70 70 

  104.097 65.140 

Totaal 233.933 181.099 
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Liquide middelen 

  31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

Banktegoeden 
    

Rabobank, rekening-courant 206.065 152.251 
Rabobank, spaarrekening 210.039 285.029 
ING Bank 7.364 2.536 

  423.468 439.816 

Kasmiddelen 555 1.280 

Totaal 424.023 441.096 

Eigen vermogen 

  31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

Bestemmingsreserve 300.000 300.000 
Overige reserve 1.543.928 1.519.434 

Totaal 1.843.928 1.819.434 

Voorzieningen 

Voorziening groot onderhoud 2020 

  € 

Stand 1 januari 20.000 

Stand 31 december 20.000 

Voor de huidige huisvesting wordt verwacht periodiek groot onderhoud moet worden verricht. In 
2014 is een gedetailleerd onderhoudsplan samengesteld ter bepaling wat de kosten zijn van bedoeld 
onderhoud en met welke periodiciteit dit dient plaats te vinden. De voorziening is 
dienovereenkomstig aangepast. 

Langlopende schulden 

  31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

Schulden aan banken 
    

Roll-Over Lening Rabobank 1.364.000 1.424.000 
Lening Rabobank (uitbreiding 1) 270.000 306.000 

  1.634.000 1.730.000 

Overlopende passiva 
    

Vooruit ontvangen coulancevergoeding renteverplichting 83.557 97.353 
      

Totaal 1.717.557 1.827.353 
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Toelichting 
Roll-Over Lening Rabobank  
Deze lening is verstrekt ter financiering van de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum. Aflossing 
vindt plaats over een periode van 355 maanden. Het rentepercentage bedraagt 1-maands Euribor 
met een opslag van 0,6%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 6.500.     
  
Als zekerheid is het recht van hypotheek van € 3.750.000 verleend op de gerealiseerde nieuwbouw, 
gelegen aan de Horstacker te Nijmegen. Daarnaast is het recht op verpanding van inventaris, 
debiteuren en huurpenningen verleend.    
  
Lening Rabobank (uitbreiding 1)  
Deze lening is verstrekt ter financiering van de investering in extra ruimte in het nieuwe 
gezondheidscentrum. Aflossing vindt plaats over een periode van 321 maanden. Het rentepercentage 
bedraagt 3,2%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 1.500.    
  
Als zekerheid is het recht van hypotheek van € 3.750.000 verleend op de gerealiseerde nieuwbouw, 
gelegen aan de Horstacker te Nijmegen. Daarnaast is het recht op verpanding van inventaris, 
debiteuren en huurpenningen verleend.  
Langlopende schuld Toelichting rente 

Roll-Over Lening Rabobank 
1-maands Euribor + 
0,6% 

Lening Rabobank (uitbreiding 1) 3,2% 

Kortlopende schulden 

  31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

Schulden aan banken 
    

Aflossingsverplichting leningen Rabobank 96.000 96.000 
      

Leveranciers en handelskredieten 40.954 53.258 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
    

Omzetbelasting 263 247 
Loonheffing- en premies 84.982 93.321 

  85.245 93.568 

Schulden ter zake van pensioenen 7.134 12.244 

Overige schulden 
    

Nettoloon 4.595 4.635 
      

Overlopende passiva 
    

Vooruit ontvangen coulancevergoeding renteverplichting 13.796 14.558 
Vakantiegeld 65.809 61.786 
Vakantiedagen 65.442 44.044 
Zorgbonus WKR 15.400 - 
Waarborgsom 150 150 
Personeelskas 2.119 1.341 
Terug te betalen continuïteitsbijdrage 7.131 - 
Subsidie ZonMW 2021 15.763 - 
Nog te betalen kosten 32.337 23.260 

  217.947 145.139 

Totaal 451.875 404.844 
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Financiële instrumenten 

Toelichting financiële instrumenten 
Met de bank is een renteswap-overeenkomst aangegaan met een looptijd tot 2 januari 2030. De 
reële waarde per 31 december 2020 bedraagt negatief € 559.121. 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge 

  2020 2019 

  € € 

Netto-omzet 
    

Huisartsen 1.899.187 1.826.072 
Fysiotherapeuten 418.813 484.592 
Huren en overige baten 150.864 154.971 
Module 1e lijn 181.782 179.225 

  2.650.646 2.644.860 

Overige bedrijfsopbrengsten 
    

Continuïteitsbijdrage 48.775 - 
Ontvangen subsidie ZONmw 18.343 - 

  67.118 - 

Som der exploitatiebaten 2.717.764 2.644.860 

Praktijkkosten 
    

Huisartsen 88.335 103.669 
Fysiotherapeuten 16.704 21.737 

  105.039 125.406 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 2.612.725 2.519.454 



St. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, te Nijmegen  
 

 

 21 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Personeelskosten 

  2020 2019 

  € € 

Lonen en salarissen 
    

Brutoloon 1.442.246 1.386.219 
Ontvangen ziekengelduitkeringen -71.297 -57.777 

  1.370.949 1.328.442 

Sociale lasten 
    

Premie sociale verzekeringswetten 220.270 222.306 
Premie ziekengeldverzekering 42.066 29.779 

  262.336 252.085 

Pensioenlasten 
    

Pensioenpremie 131.400 122.389 
      

Andere personeelskosten 
    

Waarneming 321.845 304.079 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 11.426 8.806 
Reiskosten 19.876 19.815 
Arbodienst 12.200 6.293 
Werkkostenregeling 12.673 7.387 
Kantinekosten 467 - 
Overige personeelskosten 184 8.407 

  378.671 354.787 

Totaal 2.143.356 2.057.703 

Toelichting 
Wet normering topinkomens (WNT)  
De WNT gegevens zijn opgenomen op pagina 24 en 25. 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

  2020 2019 

  € € 

Afschrijving op materiële vaste activa 
    

Gebouwen en -terreinen 65.748 65.213 
Installaties 4.207 3.846 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 39.097 36.647 

Totaal 109.052 105.706 
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Overige bedrijfskosten 

  2020 2019 

  € € 

Huisvestingskosten 
    

Zakelijke lasten 35.710 37.561 
Gas, water, electra 33.273 32.397 
Onderhoud gebouw 6.901 6.781 
Onderhoud inventaris 2.959 2.259 
Onderhoud installaties 11.322 4.322 
Automatiseringskosten 28.654 19.450 
Vereniging van Eigenaren 1.973 2.598 
Schoonmaakkosten 50.651 46.317 
Overige huisvestingskosten 2.012 430 

  173.455 152.115 

Organisatiekosten 
    

Bureau- en huishoudkosten 17.505 16.748 
Communicatiekosten 18.042 9.039 
Kosten salarisadministratie 7.170 8.902 
Accountantskosten 20.132 8.789 
Lidmaatschappen 10.159 7.610 
Dubieuze debiteuren - 6.633 
Bestuurskosten 1.343 2.430 
Advieskosten - 3.780 
Aansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstand 4.033 3.411 
Patiëntenenquête - 4.170 
Representatiekosten 3.580 1.588 
VIM meldingen 438 - 

  82.402 73.100 

Totaal 255.857 225.215 

Financiële baten en lasten 

  2020 2019 

  € € 

Rentelasten banken -79.966 -100.316 

Financiële baten en lasten (saldo) -79.966 -100.316 
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Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2020 2019

fte fte 

Werkzaam binnen Nederland 25,0 23,8 
Werkzaam buiten Nederland - - 

Totaal 25,0 23,8 

Ondertekening 
Nijmegen,  
Naam Handtekening

M.T.J. Nicolasen-van
Hout, directie

A.A. Uijen, lid 

H.J.A. Krijger, secretaris 

W.A. Bruinenberg, 
voorzitter 

J.I. van Zwol,
penningmeester

F.G.M. Verstegen, lid 



1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020
bedragen x € 1 M.J.T. Nicolasen
Functiegegevens directeur
Aanvang en einde functievervulling in 
2020 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 0,5

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 53.691 

Beloningen betaalbaar op termijn 4.294 

Subtotaal 57.985 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 81.500 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging 57.933 

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling  N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 M.J.T. Nicolasen

Functiegegevens directeur
Aanvang en einde functievervulling in 
2019 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 0,5

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 51.508 

Beloningen betaalbaar op termijn 5.279 

Subtotaal 56.787 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 78.500 

Bezoldiging 56.699 

De heer H.J.A. Krijger secretaris

De heer F. Verstegen lid

De heer J.A. van Zwol penningmeester 

WNT-verantwoording 2020 Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt

De WNT is van toepassing op Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Het voor Wijkgezondheidscentrum Lindenholt toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 163.000,- (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, Klasse III, totaalscore 9 punten)

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e  maand van de functievervulling inclusief 
degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling

mevrouw A. Uijen

voorzitter tot 10-02

voorzitter vanaf 10-02

Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een 
bezoldiging van € 1.700 of minder 

De heer J.A  Bulte

lid 

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Naast de hierboven genoemde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging 
boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Gegevens 2020

De heer W. Bruinenberg
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Foutherstel

De heer T van Breda penningmeester tot 13-05

De heer H.J.A. Krijger secretaris

De heer F. Verstegen lid

De heer J.A. van Zwol penningmeester vanaf 13-05

Gegevens 2019

mevrouw A. Uijen lid vanaf 21-10

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
De heer J.A  Bulte voorzitter

In 2020 is geconstateerd dat Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt ook eerder dan het verslagjaar 2020 WNT-plichtig was en ten 
onrechte geen WNT-verantwoording heeft opgesteld. Derhalve dienen op grond van artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT de bezoldigingsgegevens 
van de topfunctionarissen met betrekking tot boekjaar 2019 te worden verantwoord in boekjaar 2020. De gegevens 2019 van topfunctionaris 
M.J.T. Nicolasen zijn opgenomen als vergelijkende cijfers. De gegevens van de overige topfunctionarissen die in 2019 werkzaam waren, zijn 
hieronder opgenomen in een separate tabel. In 2019 was geen sprake van een onverschuldigde betaling.
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