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Inleiding

Geachte lezer,
Hierbij presenteer ik u het jaarverslag 2015 van de stichting ‘Vrienden van het Amphia’. De stichting
stelt zich tot 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.

De 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 31-12-2015.
Voorzitter:

Vacant

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.
Dhr. R.T.H.M. Pastoor heeft wegens een aanstelling in het buitenland in 2015 zijn lidmaatschap
beeïndigd. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet. De heer R.E.H.F. Westenburg is in 2015
toegetreden tot het bestuur.

De stichting wordt ondersteund door dhr. E. Beekman, van het Kernprogramma Subsidies,
fondsenwerving en sponsoring van het Amphia Ziekenhuis.

Meer informatie over de stichting vindt u op: www.amphia.nl/over-ons/vrienden-van-amphia

Bestuursvergaderingen.
Het bestuur van Vrienden van Amphia is in 2015 zes keer bijeen geweest;


27 januari.



24 maart.



19 mei.



30 juni.



13 oktober.



8 december.
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2. Gerealiseerde projecten in 2015

‘Wall visual’ zorgkern neurologie
Deze vrolijke poster is te bewonderen in de
onderzoekskamer van de afdeling Klinische
Neurofysiologie op de locatie Langendijk.
Zo wordt een onderzoek voor kinderen
misschien iets meer ontspannen.

Ook in 2015 werden merendeels projecten met een beperkte financiële omvang aangevraagd.
Deze konden allemaal worden gefinancierd uit de beschikbare middelen.

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 het
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 evt. een kosten/baten
afweging gemaakt voor projecten op de locatie Langendijk, aangezien deze in 2019 wordt
opgeheven.

In 2015 heeft de stichting 13 nieuwe projecten toegekend met een totale waarde van €13.292,-.
Sommige projecten worden in 2016 gerealiseerd en gefactureerd aangezien deze moeten
worden ingepast in de dagelijkse planning, of omdat deze tegen het einde van 2015 zijn
toegekend. In het financieel jaarverslag is in de toelichting op de exploitatierekening 2015 een
overzicht van de daadwerkelijke projectkosten opgenomen.

Project

Zorgkern

Bedrag €

Televisies

Kindergeneeskunde

2.397

Slaapbank

Intensive care

2.545

familiekamer
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Project

Zorgkern

Bedrag €

Informatiekoffers

Netwerk Palliatieve

1.500

Zorg
Wallvisual KNF

Neurologie

1.174

Wandborden

Intensive Care

1.133

Waakbedden

Interne geneeskunde

952

Tafeltennistafels

Psychiatrie

675

CD spelers en

Neonatologie

360

Televisie

Neurologie (KNF)

457

Kinderkeukentjes

Kindergeneeskunde

290

Fotoboeken

Intensive Care

250

Beweegmaand

Dialyse/ Interne

116

leesboeken

geneeskunde
Complementaire zorg

Longgeneeskunde

Subtotaal
Kinderfaciliteiten

1.443
13.292

Neurologie

1

Totaal

386
13.678

Tabel 1 Overzicht toegekende budgetten projecten 2015

Slaapbank familiekamer IC
Voor familieleden van patiënten die op de
Intensive Care verblijven is een
familiekamer ingericht waar ze kortere of
langere tijd kunnen verblijven als dat
noodzakelijk is. De slaapbank maakt een
overnachting bij de afdeling mogelijk en
biedt overdags zitcomfort.

1

Dit project is in 2014 gerealiseerd; een gedeelte van de kosten is echter nog in 2015 opgevoerd.
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3. Werving donateurs
Het bestuur heeft in juni 2015 een ‘pilot’ uitgevoerd naar de effecten van straatwerving bij de
uitgang van het ziekenhuis. Veel goede doelen werven op deze manier nieuwe donateurs, veelal
in winkelstraten van steden of huis-aan-huis. De pilot is uitgevoerd op de locaties van Amphia
door een gespecialiseerd bureau. Het merendeel van de geworven donateurs gaf toestemming
voor een eenmalige donatie of een maandelijkse donatie gedurende één jaar. De ervaringen met
de pilot waren positief; gezien de kosten en het relatief grote aantal eenmalige donateurs dat is
geworven bekijkt de stichting of voortzetting van straatwerving door getrainde vrijwilligers haalbaar
is.

Resultaten Straatwerving

Eenmalig

Gedurende 12

Maandelijks/ jaarlijks

maanden
Aantal #

89

94

12

Tabel 2 Overzicht resultaten straatwerving

Waakbedden Interne Geneeskunde
Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan de
aanwezigheid van een partner of een
naaste noodzakelijk zijn. Wanneer dit
gedurende de nacht plaatsvindt kan een
opklapbaar bed naast de patiënt extra
comfort bieden boven een stoel. De bedden
kunnen worden opgeklapt en eenvoudig
worden verplaatst.
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4. Aantal donateurs en donaties
In 2015 werd €9.970,- via incassomachtigingen gedoneerd aan de stichting. In tabel 3 is per type
machtiging het aantal donateurs opgenomen.
2015

Eenmalig

Maandelijks

Driemaandelijks

Jaarlijks

Aantal #

91

96

25

103

Tabel 3 Incasso’s particuliere donateurs
Er werd voor een totaal van €6.432,- gedoneerd door bedrijven en particulieren. Een gedeelte
hiervan is afkomstig van medewerkers van Amphia die via Youbedo.com hun boekenbon uit het
kerstpakket inwisselden, of een donatie via het kerstpakket gaven. Daarnaast ontving de stichting
één grotere geoormerkte gift voor een zorgkern in Amphia. Het aantal overeenkomsten waardoor
schenkingen fiscaal volledig aftrekbaar zijn was beperkt tot vier.

2015

≤ €50

>€50 - ≤€150

>€150

Aantal #

13

5

4

Tabel 4 Donaties en giften particulieren en bedrijven (incl. periodieke giften)

Tafeltennistafels Psychiatrie
Tijdens de opname op de psychiatrische
afdeling is het weer ‘leren bewegen’ en ‘in
beweging komen’ een belangrijke
doelstelling’. Dit draagt bij aan afleiding,
ontspanning en interactie met personeel en
medepatiënten. Waar praten soms lastig is
kan het ‘samen doen’ ook een zinvolle
bijdrage leveren

Verschillende bedrijven en instellingen hebben de stichting ondersteund door middel van
schenkingen en acties.


De Rabobank Breda ondersteunde het werk van de stichting met een bijdrage van
€2.500,-.
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Bakkersland Breda stelde in de kerstperiode voor iedere afdeling een kerststol
beschikbaar.

Cards to care en Youbedo.com

Het Amphia ziekenhuis heeft zich verbonden met boekensite
Youbedo.com. Dit bedrijf doneert 10% van de verkoopprijs van ieder
verkocht boek aan een geregistreerd goed doel. Hiervoor heeft het
Amphia Ziekenhuis een online boekwinkel ingericht op de site
https://amphia.youbedo.com. Klanten die een boek kopen kunnen hun
bijdrage doneren aan de Vrienden van Amphia. In 2015 doneerden
klanten op deze manier €256,- aan de stichting. Met deze opbrengst is
o.a. het project kinderkeukentjes van de zorgkern Kindergeneeskunde
gefinancierd.

Via de link ‘Cards to care’ op de site van Amphia kan een wenskaart
worden verzonden aan een patiënt in ons ziekenhuis. Voor iedere
verzonden kaart wordt minimaal €0,25,- aan de stichting gedoneerd.
Hierdoor ontving de stichting €40,50.

“Leer-mij-u-kennen’ whiteboards
Voor patiënten op de IC zijn ‘Leer-mij-u-kennenborden’ geïntroduceerd. Hier wordt informatie
over de behandeling opgeschreven zoals het
mobilisatie-schema waardoor de patiënt weet
waar hij aan toe is. Daarnaast worden er vaak
foto's en tekeningen van (klein-)kinderen
opgehangen ter motivatie van het herstel. Voor
de verpleegkundigen zijn de foto's vaak een
aanleiding om in gesprek te gaan met de patiënt.

9

5. Nieuws en informatie
In 2015 werden drie nieuwsbrieven verzonden aan donateurs en belangstellenden. In de
nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan nieuwe en gerealiseerde projecten evenals
ontwikkelingen bij de stichting.

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.
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Het Amphia Ziekenhuis gebruikt 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 het Amphia Ziekenhuis.

6. Samenwerking en informatie-uitwisseling.
Het bestuur heeft in 2015 overleg gehad met:


Directiecomité Amphia Ziekenhuis



Stafbestuur Amphia Ziekenhuis / MSB-A



Bredase fondsen

Mevr. mr. M.J.R. Groenewoud MBA, lid RvB van het Amphia Ziekenhuis woont de vergaderingen
van de stichting op reguliere basis als toehoorder bij. Hierdoor blijft het Amphia Ziekenhuis
evenals het bestuur van de stichting op de hoogte van elkaars activiteiten. Het bestuur waardeert
de goede samenwerking met het Directiecomité.

7. 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 haar
website www.amphia.nl/vrienden. Het gaat hierbij om zaken als contactgegevens, bestuur,
beleidsplan en jaarverslagen. Meer informatie over de eisen die de belastingdienst stelt aan een
ANBI kunt u lezen op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl.
Daarnaast zijn deze en aanvullende gegevens van de stichting ook gepubliceerd in de
Kennisbank Filantropie (www.kennisbankfilantropie.nl).

Informatiekoffers Palliatieve Zorg
Er is veel informatie over zorg in de laatste
levensfase, maar deze is vaak verspreid over
allerlei instanties en informatiebronnen. De
koffer brengt deze informatie samen en kan
worden uitgeleend aan patiënten en hun
familie. Voor Amphia zijn zo’n 30 koffers
gefinancierd, o.a. via donaties van
medewerkers middels het kerstgeschenk 2014.
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8. Ondersteuning door het Amphia Ziekenhuis
Het Amphia Ziekenhuis 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 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 het Amphia Ziekenhuis gedragen.

9. Contactgegevens

Amphia Ziekenhuis,
t.a.v. stichting Vrienden van Amphia,
Postbus 90158,
4800 RK Breda.
Tel. 076-595 50 00
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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