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Inleiding

Geachte lezer,
Hierbij presenteer ik u het jaarverslag 2014 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 het Amphia Ziekenhuis aangenamer maken. Het gaat daarbij om zaken die niet
gefinancierd kunnen worden uit het ziekenhuisbudget.
Naast de activiteiten die in 2014 zijn ontplooid leest u in dit jaarverslag over de verschillende
projecten die wij konden steunen. Ik noem hier enkele voorbeelden: Het opknappen van de
toegang naar de PET-scan ruimte van de afdeling nucleaire geneeskunde was dringend nodig en
dat leidde tot een fraai resultaat. Voor de oudere patiënten was het wandklokken-project zeer
nuttig. Wij konden dit realiseren dankzij financiële hulp van de Stichting Voormalig Gasthuis Breda,
waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.
Het is voor onze Stichting Vrienden van Amphia ook altijd vreugdevol om aan patiënten zelf een
cadeautje te kunnen geven, ter bemoediging. Dat alles zou niet mogelijk zijn zonder de steun van
onze donateurs. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun trouwe hulp. Wij mochten dit jaar ook weer
van verschillende zijden schenkingen ontvangen, die ons zeer hielpen. Wij willen hier niet
onvermeld laten de genereuze schenking, die wij ontvingen van de medische staf van het Amphia Ziekenhuis.
In het jaar 2015 kijken we al vooruit naar de vernieuwbouw van het ziekenhuis, die in de komende
jaren zal plaatsvinden. Wij hopen ook daar het nodige te kunnen doen voor het welbevinden van
patiënten in het nieuwe ziekenhuis. Dit kan alleen met uw steun.
Wij hopen en vertrouwen er op dat U de Stichting Vrienden van Amphia ook in de toekomst zult
willen blijven steunen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Pieter Stijnen,
Vicevoorzitter.
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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 31-12-2014.
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.T.H.M. Pastoor

Figuur 1. Bestuur Vrienden van Amphia
Bestuurswijzigingen.
Dhr. A.R. Hulsmann heeft in 2014 zijn lidmaatschap beeïndigd. Het bestuur is hem zeer erkentelijk
voor zijn inzet. De heren G.P. Verburg en R.T.H.M. Pastoor zijn in 2014 toegetreden tot het
bestuur.
De stichting wordt ondersteund door dhr. E. Beekman, van het Kernprogramma Subsidies,
fondsenwerving en sponsoring van het Amphia Ziekenhuis.
Scan onderstaande QR code voor een nadere kennismaking met het bestuur.

Bestuursvergaderingen.
Het bestuur van Vrienden van Amphia is in 2014 zes keer bijeen geweest;
18 februari.
22 april.
10 juni.
2 september.
14 oktober.
9 december.

4

Thema’s 2014
1. Gerealiseerde en toegekende projecten
Aanvraagronde 2013
In 2014 zijn de volgende projecten die in 2013 waren toegewezen gerealiseerd.

Zorgkern

Projectnaam

Bedrag

Psychiatrie

Inrichting babykamer

€500

Chirurgie

Aankleding polikliniek MG 14

€1.500

Oost

Het project ‘organisatie familiecongres’ van de zorgkern Oncologisch centrum dat in 2013 was
toegekend is door de aanvrager ingetrokken vanwege het ontbreken van personele capaciteit
en aanvullende middelen om dit te realiseren.
Het project ‘aankleding kamer voor patiënten in isolatie’ van de zorgkern nucleaire
geneeskunde is door een gebrek aan personele capaciteit en de voortdurende bezetting van de
kamer verlengd naar 2015.

Aanvraagronde 2014
Er is in maart 2014 een nieuwe aanvraagronde georganiseerd waarbij zorgkernen uit het
ziekenhuis projectaanvragen konden indienen en toelichten. Daarnaast zijn er gedurende het
jaar ook enkele aanvragen ontvangen. Opvallend is dat de stichting projectaanvragen voor
relatief kleine bedragen ontvangt.

Zorgkern

Projectnaam

Bedrag

Interne

Feestweek 40 jarig bestaan

€456,27

dialyse afdeling
Nucleaire geneeskunde

Opknappen toegang naar

€4187,811

PET/CT ruimte (Molengracht)
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Gedeeltelijk gefactureerd in 2014; in 2015 wordt €3342,19 gefactureerd.
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Figuur 2. Toegang PET/CT scanner Nucleaire geneeskunde
Zorgkern

Projectnaam

Bedrag

Interne

Spelvoorziening wachtruimte

€1753,-

polikliniek (Molengracht)
Neurologie

Kinderfaciliteiten polikliniek

€914,762

Neurologie (Pasteurlaan)
Zwaartepunt ouderen

Wandklokken met

€4616,67

datumfunctie

De projecten kenmerken zich door een grote diversiteit; tegelijkertijd ligt de nadruk op de
bevordering van het welzijn van patiënten, hun familie en bezoekers van het Amphia
Ziekenhuis.
Personeelsleden van de dialyse-afdeling van het Amphia ziekenhuis vierden in 2014 het
40-jarig bestaan met hun patiënten. Alle patiënten speelden mee met een speciaal
hiervoor georganiseerde Bingo en ontvingen een cadeautje dat was gefinancierd door
de stichting.
In de kelder van de locatie Molengracht bevindt zich de scan ruimte van de zorgkern
nucleaire geneeskunde. Veel patiënten maken hiervan gebruik voor diagnostische- en
behandeldoeleinden. De toegang heeft een fikse opknapbeurt ondergaan. Zie figuur 2.
en 4. Hiervoor werd een bijdrage beschikbaar gesteld.
Voor kinderen die met hun ouders de poli Maag- Darm- en Lever op de Molengracht
bezoeken is een speelapparaat gefinancierd zodat ze wat afleiding hebben.
De aankleding van de polikliniek Chirurgie op de Molengracht is opgeknapt.
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Gedeeltelijk gefactureerd in 2014. In 2015 wordt het resterende bedrag gefactureerd.
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Met bemiddeling van het bestuur heeft Stichting Voormalig Gasthuis Breda
wandklokken (zie figuur 3) gefinancierd voor de verpleegafdelingen in het ziekenhuis.
Hiermee wordt het risico op verwardheid verminderd en kunnen patiënten zelf de tijd,
dag en datum aflezen.
Kinderen die de poli neurologie op de Pasteurlaan bezoeken kunnen nu een dvd
bekijken, boekjes lezen of met het speelapparaat spelen. De Bredase band ‘There
There’ zamelde o.a. geld in voor dit project door de verkoop van hun kerstcd.

Figuur 3. Wand- en kalenderklok
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Aanvraagprocedure vereenvoudigd
Het aanvraag- en beoordelingsproces voor projecten vanuit het Amphia Ziekenhuis is
vereenvoudigd;
Fase 1.
De aanvragende zorgkern stuurt een project idee per e-mail toe aan de stichting. De
coördinator beoordeelt de aanvraag en verzoekt om aanvullende informatie indien mogelijk.
Hierna wordt de aanvraag voorgelegd aan de vicevoorzitter en secretaris. Na een beoordeling
en evt. verzoek om aanvullende informatie wordt een voorlopig akkoord gegeven of wordt de
aanvraag afgewezen.
Fase 2.
Bij een voorlopig akkoord vult de aanvrager het formulier in incl. offertes en wordt de aanvraag
in de bestuursvergadering besproken. Op basis van de uitkomst kan het project al dan niet
gestart worden.

Figuur 4. Toegang PET/CT scanner Nucleaire geneeskunde
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2. Werving donateurs en communicatie
In 2014 is één mailing verzonden aan patiënten die als klinische patiënt in het ziekenhuis
hebben verbleven. Patiënten worden door het Amphia Ziekenhuis geïnformeerd over de
stichting en kunnen met een donateurkaart een doorgaande (maandelijks of jaarlijks) of
eenmalige donatie verrichten. De respons op deze mailing was zodanig laag in relatie tot de
kosten dat besloten is deze vorm van werving op te schorten.

2014

Eenmalig

Maandelijks

Jaarlijks

Aantal #

27

77 (gemiddeld)

100

Bedrag

€855

€409,- (gemiddeld)

€3.569,-

Tabel 1. Overzicht incasso's particulieren
2014

≤ €50

>€100 - ≤€250

>€250

Aantal #

15

5

3

Gemiddeld

€21,17

€130,-

3

Tabel 2. Overzicht overschrijvingen particulieren

Schenkingen en giften
De stichting heeft in 2014 twee overeenkomsten periodieke gift ontvangen. Aangezien hiervoor
geen notariële akte meer nodig is zijn aan het afsluiten van zo’n overeenkomst geen kosten
verbonden en kan een periodieke gift eenvoudiger worden vastgelegd. Er is één notariële akte
opgezegd.
Verschillende bedrijven en instellingen hebben de stichting ondersteund door middel van
schenkingen en acties.
Het bestuur ontving een schenking van €20.000,- van het stafbestuur van het Amphia
Ziekenhuis.
De Rabobank Breda ondersteunde het werk van de stichting met een bijdrage van
€2.500,-.
Arriva Personenvervoer BV en Peter Appel Transport BV schonken resp. €250,- en
€60,-.
De Bredase band ThereThere heeft tijdens de decemberperiode met de verkoop van
hun single 'Footsteps' geld ingezameld voor het project kinderfaciliteiten op de
polikliniek Neurologie locatie Oosterhout Pasteurlaan. Op 6 maart werd het
ingezamelde bedrag van zo'n €700,- op feestelijke wijze overhandigd aan de
meewerkend teamleidinggevende. Samen met een bijdrage van de Vrienden van
Amphia konden hiermee een TV met dvd-speler en speelgoed worden aangeschaft.

I.v.m één grote donatie voor een zorgkern en het lage aantal overschrijvingen is geen gemiddelde
opgenomen.
3
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Andere acties die in de decemberperiode plaatsvonden:
Bakkersland Breda stelde voor iedere afdeling een kerststol beschikbaar voor de daar
opgenomen patiënten.
Clarks Shoes Nederland doneerde €3.800,- voor kinderprojecten in het Amphia
Ziekenhuis.
Als eindejaarsgeschenk werden 49 Youbedo boekenbonnen gekozen door medewerkers
van het Amphia Ziekenhuis. Stichting Vrienden van Amphia was één van de acht
genomineerde goede doelen en ontving €120,-.

Cards to care en Youbedo.com
Het Amphia ziekenhuis heeft zich in 2014 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 2014 kochten
klanten zo’n €1190,- aan boeken en doneerden op deze manier €119,aan de stichting.

Afgelopen jaar verzonden zo’n 690 personen een wenskaart aan een
in ons ziekenhuis opgenomen patiënt via de link ‘Cards to care’ op
de site van het Amphia Ziekenhuis. Voor iedere verzonden kaart
wordt minimaal €0,25,- aan de stichting gedoneerd. Hierdoor
ontving de Vriendenstichting zo’n €570,-.
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Nieuws en informatie
In samenwerking met de kenniskern Communicatie en Marketing van het Amphia Ziekenhuis
verzorgt de stichting een kwartaalnieuwsbrief waarmee donateurs en belangstellenden worden
voorzien van nieuws en informatie over de stichting en haar projecten. Vanaf 2014 wordt
hiervoor gebruik gemaakt van het nieuwsbriefsysteem dat het Amphia Ziekenhuis gebruikt
voor haar relaties. De nieuwsbrief is hierdoor eenvoudiger samen te stellen en op te maken en
heeft een nieuw uiterlijk gekregen.

Figuur 5. Uiterlijk van de nieuwsbrief (links) en Facebook project afbeelding (rechts)
Tegelijkertijd blijft ook de website www.amphia.nl/vrienden een informatiekanaal over de
stichting en haar activiteiten. Regelmatig wordt door het Amphia Ziekenhuis sociale media
ingezet om aandacht te vestigen op projecten van de stichting. Vooral het Facebook account
van het Amphia Ziekenhuis is hiervoor een belangrijk medium, maar ook Twitter wordt
gebruikt. Dankzij de constructieve samenwerking met de kenniskern Communicatie en
Marketing blijft de stichting in staat om tijdig en via de juiste kanalen te communiceren met
donateurs en andere belangstellenden.
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3. Samenwerking en informatie-uitwisseling.
Het bestuur heeft in 2014 overleg gehad met de volgende instanties:
Directiecomité Amphia Ziekenhuis
Stafbestuur Amphia Ziekenhuis
Bredase fondsen
Mevr. mr. M.J.R. Groenewoud MBA, Directeur Service van het Amphia Ziekenhuis woont de
vergaderingen van de stichting op reguliere basis als toehoorder bij. Hierdoor blijven beide
‘partijen’ geïnformeerd over elkaars activiteiten en kan ook snel worden ingespeeld op de
actualiteit. Het bestuur waardeert de goede samenwerking met het Directiecomité.

4. Transparantie
Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen
(ANBI’s) veranderd en zijn deze verplicht een minimaal aantal gegevens op internet te
publiceren. Het gaat hierbij om zaken als contactgegevens, bestuur, beleidsplan en jaarverslag.
Meer informatie hierover 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) Doelstelling van Kennisbank Filantropie
is het bevorderen van effectiviteit en het verbeteren van efficiëntie in de filantropische
sector. Door - op één centraal punt - alle gegevens en het functioneren van Nederlandse
filantropische instellingen te verzamelen en deze gegevens publiekelijk toegankelijk te maken.
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Contactgegevens

Amphia Ziekenhuis,
t.a.v. stichting Vrienden van Amphia,
p/a Kernproject Subsidie, fondsenwerving en sponsoring,
Postbus 90158,
4800 RK Breda.
Tel. 076-5951000
URL: www.amphia.nl/vrienden of scan onderstaande QR code.

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.
Rekeningnummer: NL54INGB0656726296 t.n.v. Stichting Vrienden van Amphia.
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