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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Fit4Surgery

Nummer Kamer van
Koophandel

6 6 2 8 2 5 0 0

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

Amsteldijk 713

Telefoonnummer

0 6 1 4 7 7 4 6 3 8

E-mailadres

bureau@fit4surgery.nl

Website (*)

www.fit4surgery.nl

RSIN (**)

8 5 6 4 7 8 4 0 4
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Baukje van den Heuvel

Secretaris

Gerrit Slooter

Penningmeester

Stefan van Rooijen

Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Brechtus Engelsma wordt opgenomen als vierde besuurslid

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

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de algehele gezondheidsconditie
van een preoperatieve patiënt door middel van wetenschappelijk onderzoek.
2. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van elke vorm
van basaal, experimenteel, observationeel en klinisch onderzoek ten behoeve van
de verbetering van de fysieke, psychische of sociale gesteldheid van een patiënt
voorafgaand aan een (chirurgische) ingreep en/of behandeling. Middels dit
onderzoek streeft de stichting naar verbetering van kwaliteit van zorg en leven.
3. De stichting beoogt te allen tijde samenwerking door middel van het delen van
kennis en middelen te bevorderen.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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 zet zich in voor het bevorderen van de algemene conditie voorafgaand aan
een operatie. Dit wordt opgesplitst in een aantal activitieiten:
1. bevorderen van wetenschappelijk onderzoek door samenwerking, delen van kennis
(webinars, nieuwsbrief, symposia/congres organisatie), medewerking en expertise
verlening bij subsidierondes (bijvoorbeeld samen met NFtK)
2. inzet voor bekostiging van prehabilitatie (overleg stakeholders, vaststelling business
case)
3. inzet voor landelijke opschaling en implementatie (geformuleerd in Deltalpan
Prehabilitatie) (stakeholders bij elkaar brengen, ontwerp opschalingsplan,
ondersteuning bieden aan zorgverleners die zich bezig houden met prehabilitatie)
4. uniformisering van protocollen (expertgroepen organiseren en schrijven protocollen)
5. uniformisering eerste lijns netwerk (samenwerking met KNGF, Chronisch Zorgnet,
NVD)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze
verkrijgt;
c. opbrengsten uit het vermogen van de stichting;
d. andere inkomsten en opbrengsten.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden in het kader van de verwezenlijking van
haar doel.

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 de uitvoering van de werkzaamheden van de
stichting (zie eerder). Deze kosten bestaan vooral uit personele kosten aan diegenen
die aangesteld zijn om die werkzaamheden uit te voeren.

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

http://www.fit4surgery.nl/wp-content/uploads/2022/11/Landelijk
-deltaplan-prehabilitate-versie-2.pdf

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).

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
redelijkerwijs gemaakte kosten. Het bestuur is bevoegd aan een lid van het bestuur
een vaste periodieke onkostenvergoeding toe te kennen.
De eerste werknemer, die per september 2022 is aangesteld, heeft een
overeengekomen salaris op basis van een vast aantal uren per week. Naast het salaris
ontvangt de werknemer vakantietoeslag en reiskostenvergoeding.

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.

http://www.fit4surgery.nl/wp-content/uploads/2022/11/activiteit
enjaarplan-2022-2023.pdf

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

Activa

31-12-2021

–

1 2

–

2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Passiva

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

Materiële vaste activa

€

€

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

0

€

+
€

0

€

0

0

+
0

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

0

+
€

0

€

0

+
Totaal

€

0

+

+
0

+
€

0

De stichting heeft tot ultimo 2021 formeel gezien geen financiële inkomsten of uitgaven gehad, noch de beschikking over eerder vermogen noch schulden.
Pas in 2022 wordt de stichting in financieel opzicht actief.
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Staat van baten en lasten

Baten
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+
Totaal baten

€

+
€

0

0

Lasten
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

€

+

€

0

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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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.

De stichting heeft tot ultimo 2021 formeel gezien geen financiële inkomsten of uitgaven
gehad, noch de beschikking over eerder vermogen noch schulden. Pas in 2022 wordt
de stichting in financieel opzicht actief

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

nvt

Open

