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Inleiding

Geachte lezer,
Hierbij presenteer ik u het jaarverslag 2016 van de stichting ‘Vrienden van Amphia’. De stichting stelt
zich ten doel om middelen te genereren en daarmee projecten te ondersteunen die het verblijf in
Amphia aangenamer maken. Het gaat daarbij om zaken die niet gefinancierd kunnen worden uit het
ziekenhuisbudget.

Met vriendelijke groet,

P.A.C.M. van der Velden,
Voorzitter.
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1. Algemene informatie stichting Vrienden van Amphia.
Stichting ‘Vrienden van Amphia’ komt voort uit haar rechtsvoorganger stichting ‘Vrienden van de
Baronie’. Deze is op 4 december 1991 opgericht. Op 2 mei 2011 is het huidige bestuur van de
stichting Vrienden van Amphia ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
voor Zuidwest –Nederland. De stichting is ook geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst.

De stichting stelt zich ten doel het verlenen van financiële steun aan projecten op medisch,
verpleegkundige, sociaal of educatief terrein van het Amphia Ziekenhuis. Deze projecten zijn gericht
op het ondersteunen van de zorg aan patiënten, hun bezoekers en/of familie.

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van Amphia per 31-12-2016.
Voorzitter:

Dhr. P.A.C.M. van der Velden

Secretaris:

Dhr. I.A.M. Nolet

Penningmeester:

Dhr. A.L. Van Eck

Leden:

Dhr. P.J. Stijnen (vicevoorzitter)
Mw. M.P. Heerkens
Dhr. G.P. Verburg
Dhr. A.P.M. Jacobs
Dhr. R.E.H.F. Westenburg

Bestuurswijzigingen.
In 2016 is dhr. P.A.C.M. van der Velden als nieuwe voorzitter aangetreden. Hierbij is dhr. A.P.M.
Jacobs teruggetreden als bestuurslid. Hij blijft het bestuur ondersteunen als juridisch adviseur. Het
bestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk.

De stichting wordt ondersteund door dhr. E. Beekman, van het Kernprogramma Subsidies,
fondsenwerving en sponsoring van Amphia. De heren D. Boumeester en C. van Weelden bieden
vrijwillige ondersteuning gedurende één ochtend per week.

Meer informatie over de stichting vindt u op: www.amphia.nl/vrienden Hiermee voldoet de stichting ook
aan de publicatie-eisen die door de Belastingdienst aan een ANBI worden gesteld.

Bestuursvergaderingen.
Het bestuur van Vrienden van Amphia is in 2016 vijf keer bijeen geweest;
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Vrienden van Amphia een ‘erkend goed doel’
Vanaf 1 juli 2016 is stichting Vrienden van Amphia een CBF-Erkend Goed Doel. Deze erkenning wordt
verleend door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het logo CBF-Erkend Goed
Doel laat zien dat de organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het
onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende
goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden. Meer informatie: www.cbf.nl

2. Gerealiseerde projecten in 2016
Ook in 2016 werden merendeels projecten met een beperkte financiële omvang aangevraagd.
Daarnaast werd één substantieel project financieel ondersteund (gezinssuites). Deze konden allemaal
worden gefinancierd uit de beschikbare middelen. Daarnaast werd een ander substantieel project
gefaciliteerd (pendelbusje).

Het bestuur gebruikt bij de beoordeling van aanvragen een aantal criteria:
-

draagt het project bij aan het welzijn van patiënten, hun familie en/of bezoekers van Amphia;

-

is het project geen onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en/of de exploitatie van Amphia;

-

wordt het project eenmalig uitgevoerd;

-

zijn er geen doorlopende kosten. En worden de gemaakte kosten op een juiste manier
verantwoord.

-

Met het oog op de toekomstige nieuwbouw van het ziekenhuis wordt een kosten/baten afweging
gemaakt voor projecten op de locatie Langendijk, aangezien deze in 2019 wordt opgeheven.

Kindertelevisie
Sinds mei 2016 hangen er 18 nieuwe
televisies op de patiëntenkamers van de
afdeling Kindergeneeskunde. Deze
vervangen de verouderde modellen
waarvan er meerdere niet meer
functioneerden of te kampen hadden met
een defecte afstandsbediening. De
stichting dekte 50% van de aanschaf
kosten.
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In 2016 heeft de stichting 12 nieuwe projecten toegekend. Sommige projecten zijn in 2017
gerealiseerd en gefactureerd aangezien deze moeten worden ingepast in de dagelijkse planning, of
omdat deze tegen het einde van 2016 zijn toegekend. In het financieel jaarverslag 2016 is in de
toelichting op de exploitatierekening 2016 een overzicht van de daadwerkelijke projectkosten
opgenomen.

Project
Inrichting patiënten wachtruimte
Hartkussens voor patiënten na een
borstsparende operatie
Middagen voor kinderen van oncologie
patiënten
Meditatiematten t.b.v. meditatie door
patiënten
Opknappen wachtruimte voor bedlegerige
patiënten en speelapparaten voor kinderen
Hometrainer t.b.v. hersteltraining van
patiënten
Relaxzetels voor familieleden
Gezinssuites voor gezinsgerichte zorg
Wanddecoratie t.b.v. ingang
Tuinmeubilair voor binnentuin
Pendelbusje t.b.v vervoer tussen
parkeergarage en ziekenhuis (financiering:
Stichting Voormalig Gasthuis)
Kunstwerk 3 Beuken

Aanvrager zorg/ kenniskern Amphia
Oncologisch dagcentrum
Interne geneeskunde
Maatschappelijk werk
Netwerk Palliatieve Zorg
Polikliniek Radiologie
Chirurgie
Neurologie
Verloskunde & Kindergeneeskunde
Acute Opname Afdeling
Psychiatrie
Facilitair bedrijf

Communicatie en marketing

Tabel 1 Overzicht toegekende projecten 2016

Gezinssuites
Na een flinke verbouwing heeft Amphia
in september zes nieuwe gezinssuites in
gebruik genomen. Moeders die pas
bevallen zijn kunnen hier samen met hun
kind en partner in een eigen kamer
verblijven als blijkt dat opname in het
ziekenhuis nodig is. De realisatie van de
zes nieuwe gezinssuites is mede
mogelijk gemaakt door een substantiële
bijdrage van de stichting.
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3. Werving donateurs
In 2016 zijn er geen extra of bijzondere acties gestart om donateurs te werven. Periodiek heeft
een bestuurslid nieuwe donateurs geworven in de hal van de locaties Molengracht en Langendijk.

Wachten is nooit prettig, ook niet als je een
kind bent. De afdeling radiologie vertelde
ons dat het speelgoed voor de kinderen
hoognodig aan vervanging toe was. Ook
bleek dat de ruimte waar bedlegerige
patiënten moeten wachten als saai en leeg
werd ervaren. Zodoende is er sinds kort
nieuw speelgoed voor de kinderen in de
wachtruimte bevestigd. Ook is de muur
van de wachtruimte voorzien van een
grote prikkelarme afbeelding. Hiermee
wordt het wachten enigszins
veraangenaamd.

a. Aantal donateurs en donaties
In 2016 werd €12.479,- via incassomachtigingen gedoneerd aan de stichting. In tabel 3 is per type
machtiging het aantal donateurs opgenomen. Een deel van deze incassomachtigingen was voor
de periode van één jaar afgesloten n.a.v. de straatwervingscampagne uit 2015. Deze eindigden in
juli 2016.

2016

Eenmalig

Maandelijks

Driemaandelijks

Jaarlijks

# machtigingen

34

184

12

114

Tabel 2 Aantal Incassomachtigingen van particuliere donateurs
Er werd voor een totaal van €19.738,- gedoneerd door bedrijven en particulieren. Een belangrijke
bijdrage van €10.000,- werd ontvangen van stichting S.P.C.I. t.b.v. de projecten van de stichting.
Daarnaast ontving de stichting twee bijdragen van totaal €4.000,- t.b.v. de gezinskamers kamers.
Ook organiseerde Amphia een ‘klimtijdrit’ bij de opening van de nieuwe parkeergarage. De
bijdragen hiervoor (€4.036,-) kwamen ten goede voor het project Kunstwerk 3 Beuken. De
stichting ontving een bijdrage van €550,- van medewerkers van Amphia die via Youbedo.com hun
boekenbon uit het kerstpakket inwisselden. Het aantal overeenkomsten waardoor schenkingen
fiscaal volledig aftrekbaar zijn bedroeg 14.

2016

≤ €50

>€50 - ≤€150

>€150

# donaties

14

10

5

Tabel 3 Aantal donaties en giften particulieren (incl. periodieke giften)
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Amphia heeft in juli 2016 twee nieuwe
pendelbussen in gebruik genomen ter
vervanging van de sinds 2014 rijdende bus.
Tijdens een officiële huwelijksplechtigheid
werden de pendelbussen in de echt met
elkaar verbonden. Stichting Voormalig
Gasthuis Breda maakte de aanschaf van
een tweede pendelbus financieel mogelijk,
Stichting Vrienden van Amphia bemiddelde
in de contacten.

Het bestuur heeft in 2016 succesvol bemiddeld bij de financiering van een pendelbus t.b.v. het vervoer
van patiënten en bezoekers tussen de parkeergarage en het ziekenhuis locatie Molengracht. Wij zijn
Stichting Voormalig Gasthuis, die deze financiering gedurende twee jaar beschikbaar stelt, hiervoor
veel dank verschuldigd! Ook faciliteerde het bestuur de teamdonaties voor deelname aan de klimtijdrit
ter gelegenheid van de opening van de nieuwe parkeergarage. Met de opbrengst hiervan wordt een
kunstwerk gefinancierd bij de nieuwbouw van het ziekenhuis. Met dank aan de Vereniging tot Steun
aan Protestants Christelijke Instellingen (SPCI) is dankzij een substantiële bijdrage voor het tweede
jaar een aantal projecten gerealiseerd. Daarnaast stelde Bakkersland Breda in de kerstperiode voor
iedere patiënt een kerststolletje beschikbaar en schonk aannemersbedrijf van Agtmaal in de
kerstperiode een financiële bijdrage voor de projecten. Alle financiële informatie vindt u in de
jaarrekening 2016.

Youbedo.com

Het Amphia ziekenhuis heeft de samenwerking met boekensite Youbedo.com. in 2016 beëindigd.
Hierdoor is de opbrengst via dit bedrijf aanzienlijk verminderd. Dit bedrijf doneert 10% van de
verkoopprijs van ieder verkocht boek aan een geregistreerd goed doel. Klanten die een boek kopen
kunnen hun bijdrage doneren aan de Vrienden van Amphia. In 2016 doneerden klanten op deze
manier €107,- aan de stichting.

Patiënten die een okselklierverwijdering hebben
ondergaan kunnen hiervan langdurig hinder
ondervinden. Met een hartvormig kussen, dat in
de oksel onder de arm kan worden geplaatst,
wordt steun en comfort geboden. De afdeling
Prinsenbeek van 'Vrouwen van Nu' benaderde
één van de mammacare verpleegkundigen van
Amphia met het aanbod om deze kussens te
maken. Op jaarbasis zijn zo'n 150 tot 200
kussensets nodig.
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4. Nieuws en informatie
1
In 2016 heeft de stichting ‘meegelift’ op de invoering van het nieuwe merkbeleid in Amphia . Er
werd een nieuw logo ontworpen, de nieuwsbrieven werden aangepast en ook de website werd
opnieuw vormgegeven. Er werden drie nieuwsbrieven verzonden aan donateurs en
belangstellenden. In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan nieuwe en gerealiseerde
projecten evenals ontwikkelingen bij de stichting. Een link naar deze nieuwsbrieven vindt u op de
website: https://www.amphia.nl/vrienden > nieuwsbrief . Hier kunt u zich ook abonneren op onze
nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven ‘oude stijl’ (links) en ‘nieuwe stijl (rechts)

Daarnaast communiceert de stichting via de website www.amphia.nl/vrienden. Via de website zijn o.a.
de nieuwsbrieven van de stichting beschikbaar evenals informatie over de projecten van de stichting.
Amphia gebruikt sociale media als Facebook en Twitter om eveneens aandacht te vragen voor
projecten van de stichting. Er bestaat een goede samenwerking met de kenniskern Communicatie en
Marketing van Amphia.

1

In het nieuwe merkbeleid is de benaming ‘Amphia Ziekenhuis’ vervangen door ‘Amphia’.
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5. Samenwerking en informatie-uitwisseling.
Het bestuur heeft in 2016 overleg gehad met:


Raad van Bestuur Amphia



Bestuur / Medisch Specialistisch Bedrijf - Amphia



Cliëntenraad Amphia



Bredase fondsen en stichtingen

Mevr. mr. M.J.R. Groenewoud MBA, lid RvB van Amphia woont als toehoorder de vergaderingen
van de stichting op reguliere basis bij. Hierdoor blijft Amphia evenals het bestuur van de stichting
op de hoogte van elkaars activiteiten. Het bestuur waardeert de goede samenwerking met de
Raad van Bestuur. Daarnaast wordt voor veel projecten samengewerkt met de coördinator bouw
en inrichting van Amphia.

6. Transparantie en fiscale status
Stichting Vrienden van Amphia is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en
heeft conform de eisen van de Belastingdienst alle benodigde informatie gepubliceerd op de
website www.amphia.nl/vrienden. Het gaat hierbij om zaken als contactgegevens, bestuur,
beleidsplan en jaarverslagen. Daarnaast worden deze en aanvullende gegevens van de stichting
ook gepubliceerd op de website van het CBF gezien de status van de stichting als erkend goed
doel: www.cbf.nl.

De inrichting van de wachtruimte van het
dagcentrum oncologie op de Langendijk is
door Amphia opgeknapt. De afdeling kreeg
nieuw meubilair, aangepaste verlichting, fris
geschilderde wanden, wandversiering en
zijden planten. Naast de financiering door
Amphia, ondersteunden ook de Vrienden
van Amphia dit project en schonk de
Community Service Rotaryclub Breda-Zuid
ook een financiële bijdrage.
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7. Ondersteuning door Amphia
Amphia ondersteunt de Vrienden van Amphia met 0,4 FTE middels de activiteiten van de Adviseur
fondsenwerving subsidies en sponsoring. Daarnaast zijn er twee vrijwilligers werkzaam die ieder
gemiddeld 0.1 FTE ondersteunende activiteiten verrichten. De Kenniskern Finance en Control van
Amphia biedt eveneens ondersteuning bij het financieel beheer van de projecten, communicatie
met de bank en het opstellen van de jaarrekening. De Kenniskern Communicatie en Marketing
ondersteunt de stichting bij het hosten en beheren van de website, het faciliteren van de
nieuwsbrieven en advisering op het gebied van communicatie en marketing. Deze kosten worden
door Amphia gedragen.

8. Contactgegevens
Amphia
t.a.v. stichting Vrienden van Amphia
Postbus 90158
4800 RK Breda.
Tel. 076 - 595 5000
URL: www.amphia.nl/vrienden.
E-mail: vrienden@amphia.nl

Stichting Vrienden van Amphia is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda met
nummer 41105754. De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij
de Belastingdienst.
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