Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o.

Jaarbericht 2008

VOORWOORD
2008 was een bijzonder jaar voor de Coöperatieve Huisartsendienst
Nijmegen. Een jaar waarin de CHN de koers wijzigde naar integrale
huisartsenzorg. Binnen deze integrale huisartsenzorg ligt de focus op
het leveren van acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en
weekend en het faciliteren van chronische eerstelijnszorg.
Een belangrijk aandachtsveld in 2008 was de samenwerking met de
afdelingen Spoedeisende Hulp van de regionale ziekenhuizen. Sinds
2007 werkt de CHN al samen met de afdeling Spoedeisende Hulp van
het Maasziekenhuis Pantein. In 2008 zijn maatregelen getroffen om de werkdruk van huisartsen hier te verminderen. De samenwerking tussen
de CHN en de afdeling Spoedeisende Hulp van het CWZ neemt steeds meer vaste vorm aan. In 2008 is de huurovereenkomst van de nieuwbouw
door beide partijen ondertekend.
Kwaliteit was een ander belangrijk speerpunt in 2008. Er is ruim aandacht besteed aan de triage. Alle doktersassistenten zijn geslaagd voor
de landelijke triagetoets. Door continue scholing en toetsing met betrekking tot triage streeft de CHN naar een structurele verbetering van de
kwaliteit van zorg. Het gaat hierbij om de juiste zorg op de juiste tijd en plaats voor de patiënt.
Bestuur en directie kijken met voldoening terug op 2008. In samenwerking met professionals, bureaumedewerkers en ketenpartners werd een
solide basis gelegd voor verdere vormgeving van de integrale huisartsenzorg in Nijmegen. Met dit jaarbericht willen wij u graag informeren en
enthousiasmeren.
Theo Voorn, voorzitter bestuur en Marion Borghuis, directeur.

ORGANISATIE
Leden
De CHN is een coöperatieve vereniging, waarbij regionaal gevestigde
huisartsen zijn aangesloten. In 2008 waren 234 huisartsen lid van de
CHN. Binnen de verenigingsstructuur vormen zij het hoogste besluitvormende orgaan. Met steun van de leden is in 2008 een organisatie opgezet voor integrale huisartsenzorg. Hiermee wordt zowel de chronische
eerstelijnszorg als acute huisartsgeneeskundige zorg in avond-, nacht en
weekend bedoeld.

Bestuur en directie
Met de omvorming van de CHN tot een Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) hebben de leden in 2008 een nieuw bestuur
gekozen. Ultimo 2008 telt het bestuur 5 leden en 2 openstaande vacatures. Het bestuur formuleert de strategie, die vervolgens door de leden
wordt bekrachtigd. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het beleid en de bedrijfsvoering op de huisartsenposten.

medewerkers. Daarnaast zijn 26 chauffeurs vanuit het vervoersbedrijf
Meditaxi gedetacheerd bij de CHN. Zij verzorgen het vervoer voor de
huisartsen die visites afleggen bij de patiënten en verlenen desgewenst
bijstand.
Ter ondersteuning van het primaire proces is er een bureauorganisatie.
Op het bureau van de CHN zijn 11 personen werkzaam. Zij bieden ondersteuning op het gebied van secretariaat, financiën, kwaliteit en beleid.
In 2008 heeft de CHN een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) laten
uitvoeren. De CHN voldeed hiermee aan de eisen van de arbeidsomstandighedenwet. Onderdeel van de RI&E was een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Alle medewerkers in loondienst werden hiervoor uitgenodigd.
Het onderzoek had betrekking op de inhoud van het werk, de interne
verhoudingen en de arbeidsomstandigheden. 60% van de medewerkers
nam deel aan het onderzoek. De resultaten laten zien dat het merendeel
eel
van de medewerkers zeer tevreden is over het werken bij de CHN.
HN.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft als doel om dee bela
belangen van de medewerkers in loondienst te behartigen. De ondernemingsraad
onde
telt 5 leden. In
het verslagjaar had de ondernemin
emingsraad 6 overlegvergaderingen met
de directie. In 2008 heeftt de ondernemingsraad zich sterk gemaakt voor
verbetering van de achterwachtregeling
acht
voor doktersassistenten. Ook
werd een training
ning over de CAO gevolgd en regelmatig overleg gevoerd
met de achterban.
acht

Bestuur en directie van de CHN: v.l.n.r. Wim Muilenburg, Marion Borghuis,
Theo Bluemer, Theo Voorn en Herman Verblackt. Herman Levelink ontbreekt
op de foto.

INTEGRALE HUISARTSENZORG
Organisatie- en besturingsmod
model

Medewerkers

In samenwerking met de Huisar
uisartsenkring Nijmegen e.o. heeft de CHN
het organisatie- en bestur
esturingsmodel voor integrale huisartsenzorg verder
ontwikkeld (zie orga
organisatieschema).

De CHN heeft 85 medewerkers
rs in loondienst. Van hen zijn er 74 direct
betrokken bij de zorg- en di
dienstverlening op de huisartsenposten. Denk
hierbij aan locatieman
managers, (coördinerend) doktersassistenten en balie-

De coöpe
coöperatieve vereniging van regionaal gevestigde huisartsen wordt
gehandhaafd. De doelstelling van de vereniging wordt alleen verruimd.
ge

De CHN ontwikkelt zich tot een Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg
in Nijmegen (CIHN). Deze heeft een tweeledig doel: het leveren van zorg
tijdens avond, nacht en weekend en het faciliteren van de chronische
eerstelijnszorg.
In het nieuwe organisatie- en besturingsmodel zijn beide zorgvormen
verdeeld over dochtervennootschappen. De avond-, nacht- en weekendzorg is ondergebracht in de Centrale Huisartsendienst Nijmegen (CHN)
BV. Programma’s voor chronische zorg worden het werkterrein van de
Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE) BV. Per 1 april 2009
start het programma voor diabeteszorg.
In het kader van dit nieuwe organisatiemodel is ook het besturingsmodel
aangepast. De bestuursleden van de CIHN maken tevens deel uit van de
besturen van de dochtervennootschappen. Dit noemt men ook wel een
‘personele unie’.
In het kader van de Wet Toezicht op Zorginstellingen (WTZi) houdt de
Raad van Commissarissen onafhankelijk toezicht op de Centrale Huisartsendienst Nijmegen. Het streven is om de raad in 2009 te installeren.

ook wel triage genoemd. Afhankelijk van de ernst van de hulpvraag geeft
de doktersassistente een telefonisch advies, maakt een afspraak met
een huisarts op de huisartsenpost of plant een visite bij de patiënt thuis.

Zowel de CIHN als de dochtervennootschappen worden aangestuurd door
de directeur. Onder leiding van de directeur verricht de bureauorganisatie
diensten ten behoeve van de coöperatie en de dochtervennootschappen.

De huisartsenpost Wijchen verzorgt, met uitzondering van de nachtconsulten, alle consulten en visites in het eigen werkgebied. De nachtconsulten van de huisartsenpost Wijchen vinden plaats op de huisartsenpost in
Nijmegen.

ACUTE HUISARTSGENEESKUNDIGE ZORG

Onder de naam Acute Zorg Post werkt de huisartsenpost Boxmeer samen
met de afdeling Spoedeisende Hulp van het Maasziekenhuis Pantein.
’s Avonds en overdag in het weekend voeren de doktersassistenten de
fysieke triage uit van zelfverwijzers. Dit gebeurt onder
der supervisie van de
dienstdoende huisarts. ’s Nachts zorgt de verpleegkundige van de afdeling Spoedeisende
Sp
Hulp voor de triage.

Doelstelling

Zorg in cijfers

De CHN staat garant voor acute huisar
huisartsgeneeskundige zorg in avond,
nacht en weekend, waarbij
aarbij dde vraag van de patiënt centraal staat. Het
gaat om zorg die niet kan wachten tot de eigen huisarts beschikbaar of
eigenn huisartsenpraktijk open is. In 2008 telde het verzorgingsgebied
verzorgingsgeb van
de CHN ongeveer 425.000 patiënten.

Alle telefonisc
efonische consulten uit het gehele werkgebied van de CHN komen
binnen op de belcentrale van de huisartsenpost in Nijmegen. Incidenteel
binn
zijn er ‘telefonische consulten’ op de huisartsenposten in Wijchen en
Boxmeer. Dit betreft verzoeken om herhaalrecepten en binnenlopers die
met een zelfzorgadvies door de triage-assistenten worden geholpen.

Huisartsenposten

Wijze van afhandelen

De CHN beschikt over drie huisartsen
artsenposten: in Nijmegen, Wijchen en
Boxmeer. Alle telefonischee hul
hulpvragen komen binnen op de belcentrale
van de huisartsenpost
ost N
Nijmegen. Speciaal opgeleide doktersassistenten
staan, onder supervisie
supe
van een telefoonarts, patiënten te woord. Zij verhelderenn de hulpvragen, bepalen de urgentie en geven advies. Dit wordt

De zorgverlening van de CHN kan onderscheiden worden in een telefonisch consult, een consult op de huisartsenpost of een visite bij de patiënt
thuis. Ten opzichte van 2007 is het aantal telefonisch afgehandelde
contacten afgenomen. Het aantal consulten en visites is daarentegen
toegenomen.

Tabel 1 Consumptiegegevens Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen totaal en uitgesplitst naar huisartsenpost in 2008.

Huisartsenpost Nijmegen

Huisartsenpost Wijchen

Huisartsenpost Boxmeer

Totaal

Telefonische consulten

53.266

213

365

53.844

Consulten

25.716

12.257

15.818

53.791

Visites

6.928

3.769

3.248

13.945

Totaal

85.910

16.239

19.431

121.580

Tabel 2 Consumptiegegevens totaal en per 1.000 inwoners voor het CHN-werkgebied in 2008 en 2007.

Consumptie 2008
voor alle inwoners

Consumptie 2008
per 1.000 inwoners

Consumptie 2007
per 1.000 inwoners

Telefonische consulten

53.844

128

129

Consulten

53.791

127

121

Visites

13.945

33

31

Totaal

121.580

288

281

PATIËNT CENTRAAL
Zorgbelang Gelderland
Zorgbelang Gelderland is een belangenorganisatie voor gebruikers van
zorg en welzijn. Deze organisatie vertegenwoordigt patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden.
De CHN en Zorgbelang Gelderland werken nauw samen. Een vertegenwoordiger van Zorgbelang Gelderland maakt deel uit van de commissie
Kwaliteit. Daarnaast heeft deze vertegenwoordiger ook de cliëntenraad
in het eerste jaar na oprichting begeleid.

Cliëntenraad
De cliëntenraad heeft als doel om de gemeenschappelijke belangen van
cliënten uit het werkgebied van de CHN te behartigen. De cliëntenraad
van de CHN telt 7 personen. In 2008 had de cliëntenraad 5 overlegvergaderingen met de directie. Als gevolg van verschillen van inzicht is
de cliëntenraad eind 2008 uiteengevallen. Voor 2009 is de intentie om
weer een cliëntenraad op te richten. Behalve met de avond-, nacht- en
weekendzorg zal de raad zich ook bezighouden met de chronische
eerstelijnszorg.

PR & communicatie
Ook nu de CHN al tien jaar bestaat, blijft er behoefte aan publieksvoorlichting. De CHN wil patiënten en organisaties informeren over de
werkwijze op de huisartsenposten, landelijke wet- en regelgeving en
de consequenties hiervan voor de huisartsenposten. In 2008 hebben
twee ambassadeurs van de CHN in totaal 16 presentaties verzorgd bij
ggemeenteraden en organisaties op lokaal niveau, zoals vrouwen- en
ouderenbonden.
Als onderdeel van PR & communicatie
tie heeft de CHN in 2008 de algemene
brochure over de huisartsenposten aangepast en een klac
klachtenbrochure
voor patiënte
atiënten ontwikkeld.

KWALITEIT VAN ZORG
Commissies
De CHN bewaakt de kwaliteit van de zorg nauwlettend
tend. Er is veel
aandacht voor deskundigheidsbevordering van de medewe
ewerkers en de te
leveren acute huisartsgeneeskundige zorg. De directie wordtt bij
bijgestaan
door de commissies Kwaliteit, Scholing, ICT, Protocollen en Statuten
uten &
Reglementen. Huisartsen, medewerkers en een vertegenwoordiger van
an
Zorgbelang Gelderland maken deel uit van deze commissies.

Scholing en training
Zoals elk jaar heeft de CHN ook in 2008 veel tijd en energie gestoken in
scholing en training. De commissie Scholing stelt jaarlijks een scholingsplan op. In 2008 was de scholing en training van doktersassistenten

vooral gericht op de triage. Eind 2007 hebben 58 doktersassistenten
van de huisartsenposten Nijmegen, Wijchen en Boxmeer deelgenomen
aan een landelijke kennistoets. Ze zijn getoetst op hun vermogen om
binnenkomende hulpvragen adequaat te beoordelen en de juiste keuzes
te maken in de afhandeling. Alle doktersassistenten van de CHN zijn met
vlag en wimpel geslaagd.
In aanvulling op deze landelijke kennistoets hebben 40 doktersassistenten op de belcentrale van de huisartsenpost Nijmegen deelgenomen
aan een communicatietraining. Deze was gericht op het verbeteren van
de gesprekstechnieken bij de telefonische triage. Het adequaat reageren
op alarmsymptomen, het doelgericht ophelderen van hulpvragen en het
geven van correcte samenvattingen zijn belangrijke aspecten van deze
training. Vervolgens zijn alle doktersassistenten tweemaal getoetst op
hun vaardigheden bij de telefonische gesprekken. Allen scoorden hierop
goed en konden gediplomeerd worden tot triage-assistenten.
De doktersassistenten op de huisartsenposten Wijchen en Boxmeer
hebben in aanvulling op de landelijke kennistoets deelgenomen aan een
training fysieke triage. Allen hebben de training met succes volbracht.
In 2008 hebben 35 huisartsen deelgenomen aan een telefoontraining.
Deze was gericht op het verbeteren van de gesprekstechnieken tussen
huisarts, patiënt en doktersassistente bij de telefonische triage. Wegens
grote belangstelling wordt deze telefoontraining in 2009 herhaald.

Klachten en meldingen
De directeur verzorgt in samenwerking met de medisch adviseur de
klachtenopvang en klachtenbemiddeling. Medio 2008 is de kwaliteitsfunctionaris gestart met de opleiding tot klachtenfunctionaris. Per
1 januari 2009 neemt de kwaliteitsfunctionaris de taken van de directeur
bij klachtenopvang en -bemiddeling over.
Klachten en meldingen kunnen voor de CHN aanleiding zijn om de kwaliteit va
van de zorg te verbeteren. Bij een klacht spreekt een patiënt onvrede
uit over de organisatie,
o
behandeling of bejegening door een medewerker.
Op een totaal van 121.580 verrichtingen in 2008 heeft de CHN slechts
38 klachten (0.031%)
%) oontvangen. De CHN heeft voorts 2 calamiteiten
gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Een melding is een uiting van onvrede
ede over een gebeurtenis op de huisartsenpost die kan leiden tot een (potentiee
ntieel) gevaar voor de kwaliteit van
zorg. Medewerkers van de CHN of hulpverlener
ners van externe samenwerkende organisaties doen deze meldingen. In 2008
08 zijn er 61 ontvangen.
Om huisartsen en medewerkers nog meer bewust te mak
maken van privacy,
klachten,
achten, meldingen en calamiteiten heeft de CHN in 2008 een
ee intern
symposium
osium georganiseerd. Diverse deskundigen verzorgden een presentatie over wet- en regelgeving, privacy en communicatie bij klachten,
klac
calamiteiten en meldingen. De belangstelling was groot: 96 huisartsen en
medewerkers nam
amen deel aan het symposium.

ICT
Sinds 2005 initieert en co
coördineert de stichting Zorginformatie Nijmegen
(ZEGEN) activiteiten met bet
betrekking tot het elektronisch netwerk voor
zorginstellingen in Nijmegen en omstreken. Hieraan nemen 4 zorgpartners deel: CHN, Huisartsenkring Nijmegen e.o., Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ) en de regionale apothekers. Het project Zegen is één
van de landelijke koplopers voor de
invoering van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

De geslaagde doktersassistenten van de CHN tijdens de jaarlijkse kerstborrel.

Met het EPD kunnen zorgverleners op een betrouwbare en veilige manier
medische gegevens inzien die nodig zijn om de patiënt goed te behandelen. Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat het
EPD in de loop van 2009 in werking treedt.
In 2008 heeft de CHN uitgebreid onderzoek gedaan naar een nieuw geautomatiseerd informatiesysteem voor huisartsenposten. Dit heeft geleid
tot een contract met Protopics. Deze firma heeft een informatiesysteem
ontwikkeld voor de dagelijkse registratie van alle patiëntencontacten. Met
dit systeem wordt tevens een goede, veilige en betrouwbare uitwisseling
van patiëntengegevens tussen de huisarts en de huisartsenpost mogelijk
gemaakt.

Terminale zorg
De zorg voor terminale patiënten is een specifiek onderdeel binnen de
avond-, nacht- en weekendzorg. In 2008 heeft een werkgroep onderzoek
gedaan naar de wijze waarop terminale zorg op de huisartsenposten
wordt verleend. Op grond van de resultaten is voor 2009 een pilotproject
‘Terminale Zorg’ ontwikkeld. Dit heeft onder andere tot doel de overdracht van gegevens over palliatieve patiënten tussen eigen huisarts
en huisartsenpost te verbeteren. Ook is een aparte groep huisartsen
gevormd die in het weekend verantwoordelijk is voor palliatieve zorg.
Het project ‘Terminale Zorg’ duurt 8 maanden en wordt begeleid door
onderzoek. Hierna volgt een evaluatie.

Nieuwe huisvesting
De CHN, het CWZ, de Huisartsenkring Nijmegen en de regionale apothekers hebben eind 2007 een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. In 2008 hebben besprekingen plaatsgevonden over de financiën en
de bouw van een gezamenlijke nieuwe huisvesting voor de Spoedeisende
Hulp van het CWZ en de CHN. Dit heeft onder meer geresulteerd in het
ondertekenen van een huurcontract tussen CWZ en de CHN op 16 oktober 2008. Het streven is dat de nieuwbouw in 2011 gereed is.

Huisartsenkring Nijmegen e.o.
In nauwe samenwerking met de Huisartsenkring Nijmegen e.o. heeft de
CHN in 2008 het organisatie- en besturingsmodel voor integrale huisartsenzorg uitgewerkt. Met vereende krachten werd en wordt op bestuursen directieniveau gewerkt aan versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg in Nijmegen en omstreken.

Ketenpartners in de zorg
De CHN werkt nauw samen met partners in de eerstelijn: apothekers,
ambulancevoorziening (RAV), geestelijke gezondheidszorg (GGZ),
geneeskundige hulp bij ongelukken en rampen (GHOR) en traumazorg
(Traumaregio Oost).
In de regio Nijmegen bestaat de overlegstructuur Totale Acute Nijmeegse
Geïntegreerde Opvang (Tango). Hierin participeren alle organisaties die
betrokken zijn bij de acute hulpverlening. In dit overleg worden nieuwe
ontwikkelingen en problemen in de ketenzorg gesignaleerd en besproken.

SAMENWERKING
Spoedeisende Hulp ziekenhuizen
Vanaf 2007 werkt de CHN samen met de afdeling Spoedeisende Hulp van
het Maasziekenhuis Pantein onder de naam Acute Zorg Post. De CHN is
deze samenwerking aangegaan onder de voorwaarde dat de werkdruk
van de huisartsen niet zal toenemen. De praktijk wijst anders uit. Vooral
gedurende het weekend is sprake van toegenomen drukte doordat er meer
binnenlopers worden gezien. In samenwerking met het Maasziekenhuis
Pantein en de zorgverzekeraars zijn diverse oplossingen onderzocht om de
werkdruk te verminderen. De inzet van waarnemers is als beste en direct
toepasbare oplossing naar voren gekomen. Deze maatregel is inmiddels
ingevoerd. Eind 2009 wordt een en ander geëvalueerd.

Organisatieschema

Leden CIHN

Bestuur CIHN

Directeur CIHN

Bestuur OCE BV

Bureau/organisatie

Directeur OCE BV

Bestuur CHN BV

Directeur CHN BV

Programmacoördinator
Locatiemanager Nijmegen

CODA’s

DA’s

Locatiemanager Wijchen

DA’s

Balie

Chauffeurs

Chauffeurs

Locatiemanager Boxmeer

DA’s

Chauffeurs

FINANCIËN

SPEERPUNTEN 2009

Exploitatie-overschot

De directie van de CHN heeft in overleg met het bestuur de volgende
speerpunten voor 2009 geformuleerd:

Evenals in 2007 laat de CHN in 2008 een exploitatie-overschot zien (zie
verkorte jaarrekening). Zoals de beleidsregels voor huisartsendienstenstructuren voorschrijven, wendt de CHN het overschot aan voor de te
verrekenen tarieven en de reserve aanvaardbare kosten.

Financiële verantwoording 2009
Zoals hiervoor vermeld is in 2008 hard gewerkt aan de totstandkoming
van de nieuwe organisatiestructuur voor integrale huisartsenzorg. Per
1 april 2009 is de Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg in Nijmegen
operationeel. Onder de CIHN ressorteren de Organisatie voor Chronische
Eerstelijnszorg (OCE BV) en de Centrale Huisartsendienst Nijmegen
(CHN BV). In afwijking van het jaar 2008 zal in 2009 financiële verantwoording worden afgelegd over genoemde drie organisatieonderdelen.

■

Verder vormgeven van de samenwerking tussen Spoedeisende Hulp
van regionale ziekenhuizen en de CHN;

■

Opgaan voor het certificeren van de geautomatiseerde informatievoorziening volgens de NEN 7510-normering;

■

Implementeren van chronische eerstelijnszorg, te starten met diabeteszorg;

■

Verbeteren van de interne en externe communicatie;

■

Ontwikkelen en uitvoeren van een leergang voor jonge bestuurders.

BALANS PER 31 DECEMBER 2008
in hele euro's
31-12-2008

31-12-2007

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

325.438

372.157
325.438

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

470.629
908.930

372.157
826.368
101.373

1.379.559
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

927.741

1.831.154

1.959.360

3.536.151

3.259.258

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserve aanvaardbare kosten
Langlopende schulden
Te verrekenen in tarieven
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

44.648

44.648

646.113

616.793

-

138.400

932.218

621.210

1.753.048
160.124

TOTAAL PASSIVA

1.770.704
67.503
1.913.172

1.838.207

3.536.151

3.259.258

RESULTATENREKENING JAAR 2008
in hele euro's

Bedrijfsopbrengsten
Gedeclareerde opbrengst verrichtingen
Gedeclareerde opbrengst toeslag/aftrek nacalculatie oude jaren
Overige opbrengsten
Gemiste opbrengsten/oninbaar

Jaar 2008

Begroting 2008

Jaar 2007

6.188.954
260.443
49.828
61.952-

5.971.802
61.464-

6.157.953
56.270
51.464
110.686-

Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Personeelskosten
Honorariumkosten huisartsen
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten

6.437.273
1.892.604
1.755.240
81.144
2.144.753

5.910.338
1.906.635
1.754.592
95.600
2.123.711

6.167.910
1.812.297
2.130.494
81.214
1.508.914

Bedrijfslasten
Financiële baten en lasten

5.873.741
53.543

5.880.538
29.800-

5.532.919
21.482

Som der bedrijfslasten en financiële baten en lasten

5.820.198

5.910.338

5.511.437

617.075

-

656.473

571.451-

-

360.766-

45.624

-

295.707

Mutatie Reserve Aanvaardbare kosten
Mutaties Overige Reserves

45.624
-

-

295.707
-

Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)

45.624

-

295.707

Exploitatiesaldo (voor verrekening)
Te verrekenen in tarieven
Exploitatiesaldo (na verrekening)
BESTEMMING EXPLOITATIESALDO
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