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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.
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	8: M.M. Bonsen-Lemmers
	10: E. Tromp
	9: J.C. van Rijn
	12: R.J. Roorda
	11: F.J.M. van der Linden
	7_A4: 1500
	16_ML: De Stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de volksgezondheid, in het bijzonder op het terrein van de epilepsie en alles wat daarmee direct of zijdelings verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Bij het verwezenlijken van de doelstelling streeft SEIN in het belang van de aan haar zorg toevertrouwde patiënten en bewoners naar een optimale kwaliteit van de door haar te verlenen diensten. SEIN respecteert daarbij de mondigheid van de patiënt evenals de eigen professionele verantwoordelijkheid van medewerkers.Het werkgebied van SEIN omvat het gebied boven de grote rivieren in Nederland.Historisch bepaald luidt de grondslag: de Stichting plaatst zich onherroepelijk op de bodem van de Heilige Schrift. Zij stelt zich ten doel het verplegen van zieken, in het bijzonder lijders aan epilepsie, zonder onderscheid van gezindte. De Stichting stelt datevenzeer vanuit andere insprtatiebronnen gehandeld kan worden, teneinde het in lid 1 gestelde doel te bereiken.
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	0: SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland)
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	4_EM: secretariaat@rvb.nl
	1_KVK: 41222646
	6_RSIN: 001027827
	3_TEL: 0235588401
	18_ML: • Het voorzien in de behoefte aan behandeling van mensen met epilepsie;• Het voorzien in de behoefte aan wonen voor mensen met epilepsie;• Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van epilepsie;• Het vervullen van een functie op het gebied van kennisoverdracht;• Het bevorderen van de gelegenheid tot werken voor mensen met epilepsie;• Het in stand houden van de functie speciaal onderwijs.
	19_ML: vanuit de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg en vanuit het ministerie van onderwijs.
	20_ML: zie bovenaan deze pagina onder de werkzaamheden. Voor research geldt dat zij onderzoek doen op basis van derde geldstromen zoals subsidies.
	21: 
	_MLT: Het strategisch meerjarenbeleidsplan is gepubliceerd op www.geef.nl. 
	knop: 

	22_ML: de beloning van het statutaire bestuur is gebaseerd op de WNT-klassenindeling, de bezoldiging van de raad van toezicht is hiervan afgeleid. De medewerkers worden beloond op basis van de cao-ziekenhuizen respectievelijk op basis van de cao primair onderwijs.
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	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 71306000
	6_GT: 20259000
	7_GT: 
	5_GT: 94000
	3_GT: 
	8_GT: 24258000
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	2_GT: 3588000
	1_GT: 53784000
	3_GT: 28782000
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	2_GT: 2446000
	1_GT: 50190000
	3_GT: 30678000
	4_GT: 27163000
	5_GT: 110477000

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Voor een toelichting op de diverse posten wordt verwezen naar de jaarrekening zoals gepubliceerde op www. geef.nl of op jaarverslagenzorg.nl:  https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=Stichting%20epilepsie%20instellingen%20nederland
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	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 153000
	10_A7: 112530000
	11_A7: 83754000
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