
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Jaarrekening 2019 
 
 

Stichting Vrienden van 
Amphia 

 
 

 

 

 

 

  



   

 

Stichting Vrienden van Amphia       Jaarrekening 2019 
    2 

 

 
 

 

 

 

Samenstelverklaring....................................................................................................................3 

Bestuursverslag ..........................................................................................................................4 

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming) ............................................................ 11 

Baten en lasten over 2019 ......................................................................................................... 12 

Kasstroomoverzicht 2019 .......................................................................................................... 13 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ...................................................................... 14 

Toelichting op de balans per 31 december 2019 ......................................................................... 16 

Toelichting op de baten en lasten over 2019 ............................................................................... 19 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening.................................................................................... 22 

 

 

 

  

Inhoudsopgave  

file://///FS04/Data/FenCFinancieelBeheer/Deelnemingen/Stichting%20Vrienden%20van%20Amphia/2017/Jaarrekening/WORDVERSIE%20-%20Jaarrekening%202017%20dd%2027-08-2018.docx%23_Toc523151145
file://///FS04/Data/FenCFinancieelBeheer/Deelnemingen/Stichting%20Vrienden%20van%20Amphia/2017/Jaarrekening/WORDVERSIE%20-%20Jaarrekening%202017%20dd%2027-08-2018.docx%23_Toc523151146
file://///FS04/Data/FenCFinancieelBeheer/Deelnemingen/Stichting%20Vrienden%20van%20Amphia/2017/Jaarrekening/WORDVERSIE%20-%20Jaarrekening%202017%20dd%2027-08-2018.docx%23_Toc523151147
file://///FS04/Data/FenCFinancieelBeheer/Deelnemingen/Stichting%20Vrienden%20van%20Amphia/2017/Jaarrekening/WORDVERSIE%20-%20Jaarrekening%202017%20dd%2027-08-2018.docx%23_Toc523151148
file://///FS04/Data/FenCFinancieelBeheer/Deelnemingen/Stichting%20Vrienden%20van%20Amphia/2017/Jaarrekening/WORDVERSIE%20-%20Jaarrekening%202017%20dd%2027-08-2018.docx%23_Toc523151149
file://///FS04/Data/FenCFinancieelBeheer/Deelnemingen/Stichting%20Vrienden%20van%20Amphia/2017/Jaarrekening/WORDVERSIE%20-%20Jaarrekening%202017%20dd%2027-08-2018.docx%23_Toc523151150
file://///FS04/Data/FenCFinancieelBeheer/Deelnemingen/Stichting%20Vrienden%20van%20Amphia/2017/Jaarrekening/WORDVERSIE%20-%20Jaarrekening%202017%20dd%2027-08-2018.docx%23_Toc523151151
file://///FS04/Data/FenCFinancieelBeheer/Deelnemingen/Stichting%20Vrienden%20van%20Amphia/2017/Jaarrekening/WORDVERSIE%20-%20Jaarrekening%202017%20dd%2027-08-2018.docx%23_Toc523151152


   

 

Stichting Vrienden van Amphia       Jaarrekening 2019 
    3 

 

  



   

 

Stichting Vrienden van Amphia       Jaarrekening 2019 
    4 

 

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) 

 

 
Geachte lezer,  

 

Bij deze treft u het jaarverslag 2019 van de Stichting Vrienden van Amphia aan, een jaar vol activiteit.  

Onze stichting stelt zich ten doel het verblijf voor patiënten, en evenzo voor hun familie en bezoekers, 

in het Amphia ziekenhuis aangenamer te maken middels het bieden van voorzieningen, welke niet in 

het reguliere budget van het ziekenhuis kunnen worden opgenomen. Daartoe tracht zij gelden en  

middelen te verwerven via fondsenwerving, sponsoring, donaties, nalatenschappen en andere  

bronnen van inkomsten. Wij doen derhalve een beroep op personen en organisaties binnen en buiten 

het Amphia ziekenhuis. Dat zal alleen lukken wanneer wij ons steeds met hart en ziel inzetten om 

maatschappelijk draagvlak te creëren voor onze steunaanvragen.  

 

Onze stichting is door het CBF erkend als Goed Doel, hetgeen betekend dat wij voortdurend aan de 

eisen van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid moeten voldoen. Dit wordt jaarlijks gemonitord door het 

CBF. 

 

In dit jaar is er binnen het Amphia veel werk verzet: de nieuwbouw is in gebruik genomen en er zijn 

daaromtrent veel activiteiten georganiseerd. Zo was een van de hoogtepunten een sponsor- 

Galadiner. Het Amphia gala op 22 juni in de nieuwe passage heeft aanzienlijke geldbedragen  

opgebracht. Terwijl de nieuwbouw steeds verder zijn voltooiing naderde, hebben wij de mogelijkheid 

gehad om voor tal van mensen die zich actief inzetten voor het ziekenhuis rondleidingen te  

organiseren, zodat deze het ziekenhuis konden bekijken voordat dit in gebruik zou worden genomen 

en zo konden we tevens goodwill kweken. Dit werd zeer gewaardeerd. Zo noem ik bijvoorbeeld een 

rondleiding voor het bestuur van de Stichting ter Behartiging van de  Belangen van Vereniging   

Voormalig Diaconessenhuis Breda. Ook hebben we een rondleiding kunnen verzorgen voor vaste  

donateurs op een speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomst op 11 oktober. Voorts werden tal 

van belangstellenden in allerlei hoedanigheden, soms ook tegen een vergoeding ten behoeve van de 

Stichting, rondgeleid.  In het jaar 2018 waren er natuurlijk reeds geoormerkte donaties ontvangen ten 

behoeve van projecten bij de nieuwbouw, maar die gelden konden pas in 2019 worden besteed.  

 

Wij kijken in elk geval terug op een mooi jaar 2019. Iedereen die in 2019 een steentje heeft  

bijgedragen aan de Stichting Vrienden van Amphia willen wij hartelijk bedanken.   

 

Met vriendelijke groet, 

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

Voorzitter 

Bestuursverslag 
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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 de stichting Vrienden van Amphia 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 41105754.  De    

stichting is ook geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst.  

Samenstelling bestuur stichting Vrienden van Amphia per 31-12-2019: 

Voorzitter:   de heer P.A.C.M. van der Velden 

Secretaris:   de heer drs. I.A.M. Nolet 

Penningmeester:  de heer  A.L. van Eck 

Leden:    mevrouw mr. M.P. Heerkens 

de heer drs. G.P. Verburg 

de heer drs. R.E.H.F. Westenburg 

mevrouw drs. E.P.M. Voermans. 

De heer mr. A.P.M. Jacobs ondersteunt het bestuur als juridisch adviseur.  

De heer dr. P.J. Stijnen heeft sinds 2018 de functie aangenomen als ambassadeur van de Stichting 

Vrienden van Amphia. 

Het bestuur werd ondersteund tot oktober 2019 bij de uitvoering van haar taken door twee vrijwilligers: 

de heer C.P. van Weelden en mevrouw E.M. Goossen. De heer G.N.W.J. Baaij was reeds in augustus 

2018 door het Amphia aangesteld als Programmamanager Fondsenwerving & Sponsoring en heeft 

ook dit jaar in die hoedanigheid gefunctioneerd.  

Het bestuur van Vrienden van Amphia is in 2019 zes keer bijeen geweest.  

 Meer informatie over de stichting vindt u op: www.vriendenvanamphia.nl. Hiermee voldoet de     

stichting ook aan de publicatie-eisen die door de Belastingdienst aan een ANBI worden gesteld.  
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Vrienden van Amphia is een ‘CBF 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). Jaarlijks vindt een check plaats. 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 2019 

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;  

- het project wordt in principe eenmalig uitgevoerd; 

- zijn er doorlopende kosten; 

- worden de gemaakte kosten op een juiste manier verantwoord. 

 

In 2019 heeft de stichting  diverse nieuwe projecten toegekend in verband met de nieuwbouw. Er zijn 

2 doorlopende projecten: Kindermiddagen en Omslagdoeken/ hartenkussens. In het financieel       

jaarverslag 2019 is in de toelichting op de resultatenrekening 2019 een overzicht van de projectkosten 

opgenomen 

Overzicht toegekende projecten 2019 

Welkomstpakketjes IC  

Omslagdoeken en hartvormige kussens  

Inrichting Stiltecentrum  

Kindermiddagen  

Wandprints kinderafdeling 21 patiëntenkamers  

Wandprints verloskamers 8 wachtkamers  

Wandprints radiologie 4 MRI ruimtes  

KNF wandprints 2 behandelruimtes  

Wandprints \SEH 2 x overledenen kamers  

Wandprints 3 patiëntenkamers chirurgische oncologie  

Wandprint poli urologie  

Wandprints dagbehandelcentrum oncologie  

Wandprints poli borstonderzoek  

Folies op 7 deuren  

Puppies (kinderzitjes) ten behoeve van polis en lounges verpleegafdelingen  

Speelobjecten analoog en digitaal op polis en lounges verpleegafdelingen  

3 beeldschermen behandelruimtes SEH  

3 beeldschermen patiëntenkamers chirurgische oncologie  

 

 

  

http://www.cbf.nl/
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Donateurs en schenkingen 

In 2019 incasseerde de stichting bijdragen van gemiddeld 110 donateurs aan de stichting.  

Particulieren, bedrijven, stichtingen hebben een belangrijke bijdrage aan de stichting geleverd in de 

vorm van schenkingen en donaties: 

- Diaconie PG Chaam 

- Diak PG Oosterhout 

- Stichting Begraafplaatsen 

- Four Care 

- Monuta 

- SPCI (de Stichting ter behartiging van de belangen van Vereniging Voormalig Diaconessen-

huis Breda) 

- Stichting Wielerdorp Rijsbergen 

- Stichting HEROES FOR HEROES 

- Stichting Nutsscholen Breda Dirk van Veen 

- Oud specialisten 

- Vakgroep Klinische Geriatrie 

- Stichting INOS 

- Vakgroep Artsen Microbiologie 

- Van Iersel Luchtman Advocaten 

- Rotary Dordrecht 

- Santarun Breda 

- Stichting ’t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken te BredaStichting 

-  d’n vuilen ‘oeck 

- Jeeves BV 

- Augustinus parochie 

- 25 jaar getrouwd echtpaar 

- AMT group BV 

- Vrienden van Siem hebben in natura geleverd voor de inrichting van de huiskamer op het    

oncologisch dagcentrum 

- Aarsten Kids Foundation hebben in natura geleverd voor de inrichting van de polikliniek      

kindergeneeskunde 
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Belevingsconcept Stad in Beweging 

Amphia heeft samen met bureau Tinker een belevingsconcept ontwikkeld met als thema “Stad in     

beweging.” In het nieuwe ziekenhuis willen we over alle afdelingen een uniforme uitstraling realiseren , 

maar wel op locatie verschillen, in ludieke en prikkelende details. Voor patiënten geeft dit rust en een 

gevoel van herkenning en veiligheid. 

Amphia Gala 22 juni 2019 

Een van de grote evenementen in 2019 was de organisatie van een galadiner ter verwerving van 

sponsorgelden. Er werd een galacommissie samengesteld, met mensen van binnen en buiten het   

ziekenhuis. 

De opzet van de avond bestond uit een diner, een veiling en een loterij met een onderhoudend pro-

gramma. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de deelnemers was zeer groot en daarmee werd 

deze avond een prachtige opbrengst gerealiseerd. Met dank aan de Galacommissie bestaande uit: 

Bart-Jan Schieffelbusch, Martine Vissers, Rodger Broere, Lia Voermans, Remco Djamin, Ilse Pauw en 

Giel Baaij. 

Stiltecentrum 

Centraal gelegen in de nieuwbouw op de begane grond is een Stiltecentrum ingericht. Het stiltecen-

trum is een plaats voor rust, troost, bezieling en bezinning. Patiënten, bezoekers en medewerkers van 

het ziekenhuis kunnen hier op adem komen en zich (opnieuw) met hun levensbeschouwelijke bronnen 

verbinden. Het stiltecentrum draagt op die manier bij aan het welbevinden van de mensen die om wel-

ke reden dan ook in het ziekenhuis zijn.  

Huis/wachtkamer dagbehandelingscentrum oncologie  

In het jaarverslag van 2018 werd aangegeven dat de Stichting Vrienden van Siem uit het Zeeuwse 

Tholen, met allerlei acties een bedrag van EUR 31.000,00 opgehaald hadden om ons ziekenhuis te 

steunen. In december 2019  is met dit bedrag  de huis-/ wachtkamer van het dagbehandelingscentrum 

oncologie heel fraai en heel stijlvol door hen ingericht. We zijn de Stichting Vrienden van Siem       

daarvoor bijzonder dankbaar. 

3. Nieuws en informatie 

Amphia heeft in Breda een nieuw state of the art ziekenhuis gebouwd. Duurzaam en modern, waar de 

hoogste kwaliteit van medische zorg geboden kan worden aan inwoners van de stad en van de      

omgeving. Een veilige plek voor patiënten en een plezierige werkplek voor medewerkers en medisch      

specialisten, waar zorg wordt verleend met persoonlijke aandacht. Het ziekenhuis bevat straks de 

nieuwste medische apparatuur. Maar Amphia wil ook graag andere voorzieningen bieden die het    

verblijf veraangenamen of het herstel bevorderen en daarvoor is het ziekenhuis afhankelijk van de   

samenwerking en bijdragen van derden.  
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Draagt u ook een steentje bij? Zo wordt Amphia een beetje van ons allemaal. In de nieuwsbrief wordt 

aandacht besteed aan nieuwe en gerealiseerde projecten evenals ontwikkelingen bij de stichting. 

Daarnaast communiceert de stichting via de website: www.vriendenvanamphia.nl.  

Via de website zijn o.a. de nieuwsbrieven van de stichting beschikbaar evenals informatie over       

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. 

4. Samenwerking en informatie-uitwisseling 

Het bestuur heeft in 2019 overleg gevoerd met: 

 Raad van Bestuur Amphia  

 Bestuur / Medisch Specialistisch Bedrijf - Amphia 

 Cliëntenraad Amphia  

 

Mevrouw Roos Leber, lid van de Raad van Bestuur van Amphia woont als toehoorder de                

vergaderingen van de stichting op reguliere basis bij. Vanaf november 2019 wordt deze rol vervuld 

door mevr. Christianne Lennards, nieuw lid van de Raad van Bestuur.  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 werd voor veel projecten samengewerkt met de 

projectorganisatie nieuwbouw Amphia.  

5. Transparantie en fiscale status 

De Stichting Vrienden van Amphia is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en 

publiceert conform de eisen van de Belastingdienst alle benodigde informatie op de website 

www.vriendenvanamphia.nl/. 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. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

Als verwerker van persoonsgegevens moet stichting Vrienden van Amphia uiteraard voldoen aan de 

normen van de AVG.  

De stichting registreert de noodzakelijke gegevens van haar donateurs en abonnees op de nieuws-

brief. De registratie is alléén toegankelijk voor onze medewerkers en gegevens worden zonder wett e-

lijke dwang niet gedeeld met derden. Ieder heeft het recht om de informatie op te vragen, of een ver-

zoek tot wijziging of verwijdering in te dienen. Maximaal twee jaar nadat een lidmaatschap als dona-

teur is beëindigd worden de gegevens definitief verwijderd uit de administratie. De stichting beschikt 

over een klachtenprocedure mocht men bezwaar willen aantekenen.  

http://www.cbf.nl/
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6. Ondersteuning door Amphia  

Tot begin oktober waren er twee vrijwilligers werkzaam die ieder gemiddeld voor 0,1 fte aan             

ondersteunende activiteiten verrichten.  

De Kenniskern Finance en Control van Amphia biedt ondersteuning bij het financieel beheer van de 

projecten, communicatie met de bank en het opstellen van de jaarrekening. Tevens verzorgt deze 

Kenniskern secretariële ondersteuning bij bestuursvergaderingen. 

De Kenniskern Communicatie en Marketing ondersteunt de stichting bij het beheren van de website, 

het faciliteren van de nieuwsbrieven en advisering op het gebied van communicatie en marketing.  

Deze kosten worden door Amphia gedragen. 

7. Contactgegevens 

Stichting Vrienden van Amphia 

Molengracht 21, 4818 CK  Breda 

Postbus 90158, 4800 RK   Breda 

vrienden@amphia.nl  

www.amphia.nl/vrienden 

Programmamanager 

Fondsenwerving en Sponsoring Nieuw Amphia 

drs. G.N.W.J. (Giel) Baaij 

M 06 21 27 33 52 

T  076 59 55 407 

E  gbaaij@amphia.nl 

 

“Wij willen ziek zijn draaglijker maken. Door een sfeer te bieden die warm, 

welkom en gastvrij aan voelt. Zodat je in Amphia toch een beetje een thuis-

gevoel ervaart.” Helpt u ons ook door een steentje bij te dragen? 

 

 

 

 

 

mailto:vrienden@amphia.nl
http://www.amphia.nl/vrienden
mailto:gbaaij@amphia.nl
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 31-dec-19 

 

31-dec-18 

     

€ 

 

€ 

A C T I V A 

       

       

        Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 

 

21.093  15.000 

 

 

   

Liquide middelen 

   

322.930 

 

151.093 

  

   

Totaal activa 

   

344.023  166.093 

     

 

 

 

        

    

 31-dec-19 

 

31-dec-18 

     

€ 

 

€ 

P A S S I V A 

              

Reserves en fondsen 

  

  

  Overige reserves 

Bestemmingsreserves 

 

212.654 

 

50.377 

0 50.000 

 

Kortlopende schulden  

   

 

 

 

Overige schulden en overlopende passiva  131.369 

 

65.716 

     

Totaal passiva 

   

344.023 

 

166.093 

 

 

 

  

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming) 
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2019 

 

2018 

    

€ 

 

€ 

B A T E N 

     

 

      

 

Baten van particulieren 

 

27.146 

 

22.404 

Baten van bedrijfsleven 

   

185.380 

 

7.315 

Baten van kerken  4.745  554 

Baten van vermogensfondsen  0  0 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten  105.506  315 

en/of diensten     

Baten van loterijorganisaties  0  0 

Baten van subsidies van overheden  0  0 

Baten van andere fondsenwervende organisaties  30.193  19.500 

     

Som van de geworven baten  352.970  50.088 

Overige baten   0  0 

     

Som van de baten  352.970  50.088 

 

 

L A S T E N 

 

Projectkosten 

   

236.747 

 

20.329 

Kosten beheer en administratie  3.961  3.710 

Wervingskosten  0  200 

Som van de lasten  240.708  24.239 

     

Saldo voor financiële baten en lasten  112.262  25.849 

Saldo financiële baten en lasten  15  0 

Saldo van baten en lasten  112.277  25.849 

     

     

Bestemming saldo van baten en lasten:     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Overige reserves  162.277  25.849 

Bestemmingsreserves  -50.000  0 

  112.277  25.849 

     

     

     
 -6.617 

       

       

       

 

  

Baten en lasten over 2019 
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  2019  2018 

  €  € 

     

Kasstroom uit operationele activiteiten     

     

Bedrijfsresultaat  112.277  25.849 

 
Veranderingen in vlottende middelen: 

    

-  vorderingen -6.093  4.568  

-  kortlopende schulden  65.653  -3.498  

 
 

 

    

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  59.560  1.070 

     

Mutatie geldmiddelen  171.837  26.919 

     

     

Stand geldmiddelen per 31 december   322.930  151.093 

Af: Stand geldmiddelen per 1 januari  151.093  124.174 

     

Mutatie geldmiddelen  171.837  26.919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kasstroomoverzicht 2019 
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Algemeen  

 

Vestigingsplaats 
 
Stichting Vrienden van Amphia is gevestigd aan de Molengracht 21 te Breda.  

 
Inschrijving handelsregister 
 

Stichting Vrienden van Amphia is opgenomen in het handelsregister onder nummer 41105754 
 
Doelstelling  

 

Stichting Vrienden van Amphia is een geheel zelfstandig opererende rechtspersoon, ter bevordering 

van het algemeen belang, met als doel het verlenen van financiële steun aan en het verstrekken van 

bepaalde zaken ten behoeve van projecten op medisch, verpleegkundig, soc iaal of educatief terrein 

van stichting Amphia.   

 
Verslaggevingsperiode 

 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum                       

31 december 2019. 

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslag-

geving Rjk C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven" en Rjk C2 " Kleine fondsenwervende organi-

saties" en de bepalingen van Titel 9 BW2. 

 
Continuïteitsveronderstelling  
    

Stichting Vrienden van Amphia ondervind geen gevolgen van het coronavirus. Er is geen afname  

geconstateerd in het aantal donaties in 2020. De stichting heeft een sterke liquiditeitspositie en een 

solvabiliteit van 62%. Deze jaarrekening is dan ook opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronder-

stelling.  
 

Vergelijking met voorgaand jaar  
     

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 

jaar.        

  
Vergelijkende cijfers 

 

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te   

maken. 

 

Gebruik van schattingen 
 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en ver-

onderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
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waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen.   

 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomst i-

ge perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

Grondslagen van waardering van activa en passiva       

      

Activa en passiva 
  
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de             
verkrijgingsprijs.  

       

Vorderingen 
 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens ge-

waardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van 

de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.  

 

Liquide middelen 
        

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.  

 

Kortlopende schulden 
 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden 

bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de ge-

amortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.  

 
Grondslagen van resultaatbepaling        

Algemeen  
       

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met   
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande 

van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden    
verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit  voorgaande jaren die in dit boekjaar 

zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 

 

Vennootschapsbelasting 
 
Stichting Vrienden van Amphia is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 2 lid 1 

Wet Vennootschapsbelasting.  

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.  De geldmiddelen in het    

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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Bezoldiging bestuur 
 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de door hen verrichtte werkzaamheden. 

 

 

 
 

A C T I V A 

 

 

Vorderingen  

   

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

 

De specificatie is als volgt:        31-dec-19  31-dec-18 

        €  € 

           

Nog te ontvangen bedragen     15.500  0 

Debiteuren    5.395  0 

Omzetbelasting    198  0 

Rekening-courant Stichting Amphia    0  15.000 

       

           

Totaal overige vorderingen en overlopende activa     21.093  15.000 

           

 

Liquide middelen 

 

De specificatie is als volgt:        31-dec-19  31-dec-18 

        €  € 

           

Bankrekening Rabobank      183.377  11.554 

Spaarrekening Rabobank        139.553  139.539 

           

Totaal liquide middelen        322.930  151.093 

           

Toelichting: 

 

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van Stichting Vrienden van Amphia. 

 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2019 
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P A S S I V A  

 

 

Reserves en fondsen 

Overige reserves 

 

      

    

Het verloop is als volgt weer te geven:      31-dec-19  31-dec-18 

        €  € 

           

Saldo begin boekjaar        50.377  24.528 

Resultaatbestemming         162.277  25.849 

           

Saldo ultimo boek jaar        212.654  50.377 

           

Toelichting: 
 

Als gevolg van het positieve resultaat in 2019 zijn de reserves toegenomen tot € 212.654 
 
Resultaatbestemming 

 

Het positieve resultaat ad € 112.277 wordt toegevoegd aan de overige reserves. 

 
 

Bestemmingsreserves: 

       
    

Het verloop is als volgt weer te geven:     31-dec-19  31-dec-18 

       €  € 

          

Saldo begin boekjaar       50.000  50.000 

Resultaatbestemming        -50.000  0 

          

Saldo ultimo boek jaar       0  50.000 
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Kortlopende schulden 

 

Overige schulden en overlopende passiva  

 

De specificatie is als volgt:        31-dec-19  31-dec-18 

        €  € 

           

Rekening-courant Stichting Amphia      123.408  0 

Project Logeerfaciliteiten         3.123  3.123 

Accountantskosten    1.664  1.664 

Project Complementaire zorg Longgeneeskunde    1.166  1.166 

Project Omslagdoeken    855  855 

Project Kindermiddagen        800  800 

Project Hartkussen        353  633 

Crediteuren        0  5.749 

Project Stiltecentrum        0  44.250 

Project Kunstwerk 3 Beuken        0  7.476 

           

Totaal overige schulden en overlopende passiva     131.369  65.716 
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B A T E N  

 

 

 2019  2018 

 

Baten van particulieren 

 

       €  € 

Collecten 0  0 

Nalatenschappen 0  0 

Contributies 0  0 

Donaties en giften 27.146  22.404 

Eigen loterijen en prijsvragen  0  0 

Overige baten van particulieren  0  0 

    

Totaal baten van particulieren 27.146  22.404 

 

 

 2019  2018 

 

Baten als tegenprestatie voor 

de levering van producten 

en/of diensten 

 

       €  € 

Bruto-omzet 117.671  315 

Kostprijs -12.165  0 

    

Netto-omzet  105.506  315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de baten en lasten over 2019 
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L A S T E N  

 

 2019  2018 

 

Projectkosten 

 

       €  € 

Project Stiltecentrum 69.440  0 

Project Wandprints 68.347  0 

Project Gala 98.544  0 

Project Welkomstpakketjes IC 416  0 

Project KNO Langendijk 0  6.051 

Project KNO Pasteurlaan 0  4.961 

Project IPads poli oogheelkunde 0  2.563 

Project Aankleding schildkliercentrum 0  1.896 

Project Immunotherapiecentrum 0  1.890 

Project Kinderafdeling Auto’s 0  1.210 

Project Voice-app 0  842 

Project Kinderspeelapparaat Reumatologie 0  586 

Project handventilatoren 0  140 

Project Aankleding CBT 0  48 

Project Wandkasten Geriatrie 0  48 

Project Ouderkamer Kindergeneeskunde 0  47 

Project Wandvisuals Cardiologie 0  47 

    

    

Totaal projectkosten 236.747  20.329 
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 2019  2018 

 

Kosten fondsenwerving 

 

       €  € 

Kosten fondsenwerving 0  200  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Stichting Vrienden van Amphia ondervind in het boekjaar 2020 geen gevolgen van het coronavirus. Er 
is in 2020 geen afname geconstateerd van het aantal donaties. Het coronavirus heeft geen invloed op 

de feitelijke situatie per balansdatum. 
  

        2019  2018 

 

Kosten beheer en administratie 

 

       €  € 

Accountantskosten 1.664  1.664 

Bankkosten  649  500 

Representatiekosten  1.005  876 

Automatiseringskosten 349  0 

Administratiekosten 261  655 

Overige algemene kosten 33  15 

    

Totaal algemene kosten 3.961  3.710 
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De bestuursleden hebben de jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd op 15 juli 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  
P.A.C.M. van der Velden 

Voorzitter 
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A.L. van Eck 
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 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening


