SPN juni 2018

Naam:

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN)

Fiscaalnummer:

8181.19.986

Postadres:

Radboudumc, interne post 832 SPN, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Doel SPN:

De SPN coördineert, bevordert, bewaakt en borgt de kwaliteit van de uitvoering
van de prenatale screening in de regio.

Hoofdlijnen beleidsplan:

De SPN maakt elk jaar een beleidsplan. De SPN heeft een vergunning vanuit de
Wet op Bevolkingsonderzoek voor prenatale screening. De taken van de SPN
volgen uit deze vergunning. Het betreft: contracten met uitvoerders prenatale
screening afsluiten; kwaliteitsaudits houden bij echocentra; kwaliteit van
echoscopisten beoordelen; bijscholing van contractanten faciliteren; ontwikkeling
van prenatale screening faciliteren; gegevens over de uitvoering van de prenatale
screening in de regio verzamelen, analyseren en rapporteren; de regio via
website, nieuwsbrieven en regionale bijeenkomst informeren; aan landelijk
overleg deelnemen.

Activiteitenverslag:

Jaarlijks maakt de SPN een kwaliteitsjaarverslag waarin de activiteiten vermeld
zijn. Het kwaliteitsverslag staat op www.spn-regionijmegen.nl , onder “actueel”.

Raad van Toezicht en Bestuur:

Zie www.spn-regionijmegen.nl , onder “over SPN”.

Beloningsbeleid:

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering passend bij de
zwaarte van de functie en gerelateerd aan bedragen die de Nederlandse
Vereniging Toezichthouders Zorg adviseert. De bestuurder en het overige
personeel van de SPN zijn aangesteld bij het Radboudumc en ingeschaald volgens
de functiewaardering van het Radboudumc. Overige functionarissen werken op
oproepbasis en krijgen een marktconforme vergoeding.

Financiële verantwoording:
Balans 2017
Activa:
Vlottende activa
- Vorderingen en overlopende activa
- Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

122
771
893
893

k€
k€
k€
k€

Passiva:
Eigen vermogen
- Exploitatiereserve
- Bestemmingsreserve
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden (en overlopende passiva)
Totaal passiva

0
858
858
35
839

k€
k€
k€
k€
k€

Resultaatrekening 2017
Bedrijfsopbrengsten:
- Ontvangsten uit opslagtarief SEO
- Overige ontvangsten
Totaal bedrijfsopbrengsten

438 k€
0 k€
438 k€

Bedrijfslasten
- Personeelskosten
- Overige bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

372 k€
96 k€
468 k€
_
-30 k€

