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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.

R.H. Medema, voorzitter RvB

J.M.L. Stouthard, lid RvB

Y.S. Fokma, lid RvB

2 7 8 9

De stichting stelt zich ten doel:
a) kanker in al zijn verschijningsvormen te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen,
b) een of meer instellingen voor gezondheidszorg voor personen die lijden aan kanker
of aanverwante ziekten op te richten, in stand te houden en te exploiteren, hiertoe voor
zover noodzakelijk de nodige gebouwen te stichten, deze uit te breiden en zonodig te
verbouwen, instand te houden en in te richten ten dienste van haar werk, een en ander
in de ruimste zin van het woord.

Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

www.avl.nl

Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam

j.suurmeijer@nki.nl

4 0 5 3 0 8 1 7

0 0 2 5 6 2 1 6 9

0 2 0 5 1 2 2 3 6 6



02 van 06

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.

Openwww.avl.nl
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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.

Openwww.avl.nl
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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.

3.758

241.109

80.113

11.897

10.070

6.927

27.174

251.794

129.254

381.048

3.307

236.996

72.625

11.150

7.589

6.632

32.826

246.935

124.190

371.125

3 1 1 2 2 0 2 1

5.243 4.288

97.196 93.046

71.806 54.426

206.803 219.365

381.048 371.125

31-12-2021 31-12-202131-12-2020 (*) 31-12-2021

De balans die hier is weergegeven betreft de envelvoudige balans van de stichting.
Bedragen in 1.000 euro
https://www.avl.nl/over-het-antoni-van-leeuwenhoek-avl/over-avl/#jaarverslagen
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

320.625

44.699

79.726

445.050

0

0

235.409

25.920

0

0

0

178.816

306.515

44.191

74.191

424.897

0

0

224.725

24.491

0

0

0

173.004

0 0

0 0

0 0

440.145

-844

4.061

422.220

-1.604

1.073

2021 2020 (*)

445.050 424.897
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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.

De staat van baten en lasten die hier is weegegeven betreft de envelvoudige staat van
baten en lasten van de stichting.

https://www.avl.nl/over-het-antoni-van-leeuwenhoek-avl/over-avl/#jaarverslagen

www.avl.nl Open


