Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
4 1 1 8 7 1 6 1

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

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
0 8 8 8 8 0 0 4 0 0

E-mailadres

info@medicijngebruik.nl

Website (*)

www.medicijngebruik.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 4 2 3 6 2 7

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Patiënten en families

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4 8

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

R.J.W.M. Coolen van Brakel

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel: de bevordering van verantwoord en doelmatig
geneesmiddelengebruik in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
Zij tracht dit onder meer te bereiken door:
- de bevordering en ondersteuning van farmacotherapie-overleg tussen artsen en
apotheekhoudenden;
- de bevordering van het tot stand komen van inhoudelijk verantwoord
farmacotherapie-overlegmateriaal;
- het begeleiden en ondersteunen van rechtspersonen, instellingen en
samenwerkingsverbanden welke hun terrein hebben op het gebied van verantwoord
en doelmatig geneesmiddelengebruik en de voorlichting terzake aan patiënten en
artsen.

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?

Stichting IVM zet zich in om een hoger rendement van het medicijngebruik te
realiseren en medicatiefouten te voorkomen. Daarvoor biedt IVM een uitgebreid scala
aan producten en diensten aan:
- Verbetertrajecten en monitoring voorschrijfgedrag en indicatorenontwikkeling.
- Toetsen en verbeteren medicatieveiligheid (met name advies op het vlak van
medicatiebeleid en de organisatie van het medicatieproces).
- Scholing (nascholingen en e-learningen).
- Bevorderen goed gebruik van geneesmiddelen (met name door het ontwikkelen en
verspreiden van strategieën gericht op het verhogen van de therapietrouw,
voorlichtingsmaterialen en hulpmiddelen en onafhankelijke informatie over nieuwe
geneesmiddelen).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Voor deze producten en diensten wordt via vier verschillende bronnen financiering
verworven:
- via een instellingssubsidie en projectsubsidies van het ministerie van VWS
- via fondsen
- via zakelijke en particuliere opdrachtgevers
- via aanbestedingen
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Algemeen (vervolg)
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).

De verkregen inkomsten worden gebruikt om de producten aan te kunnen bieden en
de diensten uit te voeren waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen
voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.
Stichting IVM houdt vermogen aan om de continuïteit van de organisatie te
waarborgen bij onverwachte tegenvallers en voor de uitvoering van VWS-activiteiten
op de korte termijn. Dit vermogen wordt niet belegd, maar aangehouden op een
spaarrekening en is dus niet risicovol.

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

https://www.medicijngebruik.nl/over-ivm/informatiepagina/4714

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurder en de medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO
Rijksambtenaren.
De Raad van Toezicht werkt volgens de corporate governance principes van de NVTZ.
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is lager dan volgens de
normering van de NVTZ mogelijk zou zijn.

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.

Het Jaarverslag 2021 is via onderstaande link te vinden.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://jaarverslag.medicijngebruik.nl/

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

34.445

Financiële vaste activa

€

20.428

€

54.873

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

24.510

€

20.428

€

44.938

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

576.597

€

+

1.155.949

+
€

2.100.866

€

2.155.739

€

744.782

194.579

€

+

616.946

187.579

+
€

939.361

804.525

540.112

€
1.524.269

31-12-2020 (*)

€

1.696.061

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.039.772

1.740.999

Totaal

€

2.155.739

Zie de toelichtingen in de jaarrekening:
https://www.medicijngebruik.nl/over-ivm/informatiepagina/3742

12.860

€

+
€

€

176.606

€

923.614

€

1.740.999

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.523.266

€

1.496.211

Subsidies van overheden

€

2.046.397

€

1.401.604

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

365.218

€

506.709

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

2.411.615

+

1.908.313

€
€

0

+

+
0

€
€

24.146

10.859

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

3.959.027

3.415.383

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

99.468

€

79.400

Personeelskosten

€

3.155.670

€

2.874.909

Huisvestingskosten

€

156.470

€

132.391

Afschrijvingen

€

10.084

€

8.632

Financiële lasten

€

3.302

€

190

Overige lasten

€

399.197

€

562.469

Som van de lasten

€

3.824.191

€

3.657.991

Saldo van baten en lasten

€

134.836

€

-242.608

+

+
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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.

Zie de toelichtingen in de jaarrekening.

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

s://www.medicijngebruik.nl/over-ivm/informatiepagina/3742

Open

