Jaarverslag 2010
Blikvangers in 2010
JANUARI
Ook onze personeelsleden en bestuurders
waren onder de indruk van het menselijke
drama naar aanleiding van de aardbeving
in Haïti. Solidariteit is voor ons geen hol
begrip en we verzamelden al snel 3.950 euro
voor het goede doel. Dit geld werd goed
besteed, onder andere voor kleinschalige
concrete projecten in het binnenland zoals
Ti Soley Leve, een educatief vormings- en
documentatiecentrum onder leiding van
Jeannine De Beleyr, en een project van
pater Hoet.
Op vrijdag 22 januari openden we ons
gloednieuw pand in Kapellen. Ruim 150
aanwezigen kwamen toasten op het nieuwe
jaar maar vooral op ons nieuwe mooie kantoor. Sindsdien bedient Liesbeth Rossie onze
leden zowel in de voor- als namiddag.
MAART
Installatie nieuwe bestuursorganen: aangezien het aantal kandidaten gelijk was
aan het aantal te verdelen mandaten, zijn
alle kandidaten verkozen en moesten er
geen ziekenfondsverkiezingen gehouden
worden. Tal van nieuwe en jonge gezichten
vervoegen onze bestuursorganen. Frans
Lachi en André Suykens blijven respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. Ingrid
Van Looy wordt secretaris en Paul Lejeune
penningmeester. Diane Van Balen en Erik
Stoffelen worden als directeurs opgenomen
in het directiecomité.
De eerste elektronische nieuwsbrief vertrekt
naar onze leden.
APRIL
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds ver-

schijnt niet dagelijks met zijn logo op
de televisie. In de maand april drong het
ziekenfonds toch in de huiskamer binnen als
sponsor van de Nekka-Nacht in het Antwerpse Sportpaleis, waar Raymond van het
Groenewoud de centrale gast was.
MEI
Op 28 mei verschijnt in het Staatsblad de
wet van 26 april 2010 inzake de organisatie
van de aanvullende ziekteverzekering. Hierdoor wordt de aanvullende ziekteverzekering
voortaan ook wettelijk verplicht. De impact
hiervan zal vanaf 2012 duidelijk worden.
JUNI
25 juni: teambuilding in het Provinciaal
Instituut voor Brandweer- en Ambulanciersopleiding. Een tachtigtal personeelsleden
nam deel aan deze ‘Initiatie Gebruik Kleine
Blusmiddelen’, waarbij allerhande blustechnieken aangeleerd werden. Het weer zat
ons mee die dag, het water was dus een
welgekomen afwisseling. In de namiddag bezochten we het Provinciehuis in Antwerpen.
JULI
Sinds 1 juli werd het recht op verhoogde
tegemoetkoming uitgebreid naar twee
nieuwe categorieën van rechthebbenden: de
langdurig werklozen jonger dan 50 jaar en
de éénoudergezinnen.
Vlaams-Brabant is voor ons een belangrijk
kerngebied. Daarom werd ons kantoor in
Overijse grondig opgeknapt.
11 juli: Vlaamse feestdag. Erik Stoffelen,
onze commercieel directeur en tevens
ANZ-voorzitter, heeft er een drukke dag
opzitten met toespraken in Antwerpen en

Heist-op-den-Berg. Ook de regionale zender
RTV besteedt ruimschoots aandacht aan zijn
boodschap.
AUGUSTUS
Zowel op de IJzerwake als de IJzerbedevaart
is onze commerciële ploeg van ’s morgens
vroeg druk in de weer.
SEPTEMBER
Diverse magazines schenken uitgebreid aandacht aan de specifieke identiteit en rol van
het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.
OKTOBER
Seminarie in Oostende van 13 tot 15 oktober voor directieleden, directeurs, diensthoofden en regioverantwoordelijken. Hier
wordt een meerjarenplanning uitgewerkt.
NOVEMBER
Door een panne bij het M-team lag het
computersysteem van alle Onafhankelijke,
Liberale en Neutrale ziekenfondsen enkele
dagen uit. In het radionieuws van 6 november licht Jürgen Constandt het probleem
toe en verzekert hij dat er geen gegevens
verloren zullen geraken. Onze medewerkers
hebben in de loop van de (feest)dagen die
volgden met man en macht gewerkt om de
opgelopen achterstand weg te werken en
zijn hier in korte tijd in geslaagd.
Het zorgvernieuwingsplatform ‘Flanders Care’
wordt geïnstalleerd. Naast mensen uit de
zorgsector, de bedrijfswereld en kennisinstellingen, vertegenwoordigt onze algemeen
directeur er de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen.
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Rekening administratiekosten 2010

Gezondheidszorgen (kliniekrekeningen,
doktersbriefjes, geneesmiddelen…)

117.768.336

Uitkeringen (arbeidsongeschiktheid, invaliditeit…) 35.454.981
Administratieve uitgaven

7.604.036

Vlaamse zorgverzekering

2.677.910

Aanvullende diensten

2.124.032

Hospitalisatieverzekeringen

1.283.471

Voorhuwelijkssparen

Totaal

792.648

e 167.705.414

Inkomsten
Uitgaven
Goederen en diensten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Andere bedrijfskosten
Financieel resultaat
Gecumuleerde reserve

e 4.467.709

RESERVES ANDERE EIGEN DIENSTEN 2010
	Resultaten 	Totale
eigen diensten
reserve
Aanvullende diensten
Dienst Maatschappelijk Werk
Facultatieve dienst ‘HospiForfait’
Globaal diensten

10

8.033.852
7.604.036
2.396.677
4.846.796
314.524
46.039
429.816

59.146
40.425
7.901

478.543
87.124
91.806

e 107.473

e 657.473

Leden
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds telde op 31 december 2010 59.161 titularissen die in regel waren met
de wettelijke ziekteverzekering. Het aantal personen ten laste bedroeg 26.674. Dit brengt ons globaal
ledentotaal op 31 december 2010 op 85.839.
Tijdens het jaar 2010 groeide ons ziekenfonds met 2.275 titularissen aan, of een netto vooruitgang met
4 %!

Evolutie 1990-2010
1990

24.706

1992

26.815

1994

27.349

1996

28.787

1998

34.147

2000

38.107

2002

42.689

2004

45.438

2006

48.672

2008

54.221

2009

56.886

2010

59.161

Verdeling per leeftijd (graag in grafiekvorm!)
0-19 jaar
20-39 jaar
40-65 jaar
65-plussers

23,50 %
26,13 %
36,47 %
13,90 %

VERDELING PER LEEFTIJD
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