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BESTUURSVERSLAG 2013
Stichtinq Vrienden van Amphia in het kort
Oprichting
De Stichting Vrienden van het Interconfessioneel Ziekenhuis de Baronie werd
opgericht op 4 december 1991.
Op 2 mei 2011 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. De naam van de stichting
is gewijzigd in: Stichting Vrienden van Amphia.
De stichting heeft, ter bevordering van het algemeen belang, ten doel het verlenen
van - financiele steun aan - en het verstrekken van bepaalde zaken ten behoeve van
projecten op medisch, verpleegkundig, sociaal of educatief terrein van de stichting:
Stichting Amphia, statutair gevestigd te Breda, ingeschreven in het handeisregister
onder nummer 4110574, welke projecten zijn gericht op het ondersteunen van de
zorg aan patienten, - hun bezoekers en/of familie aismede het op andere wijze
ondersteunen van deze projecten en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a.met passie het werk van het Amphia Ziekenhuis te ondersteunen;
b.mensen te zoeken die het Amphia Ziekenhuis een warm hart toedragen;
c. projecten te financieren ter verhoging van het welzijn van de patient;
d.een nog betere zorg te stimuleren;
e.het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren,
ondernemers en de overheid;
f. het organiseren van fondsenwervende activiteiten;
g.alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk
kunnen zijn.
Visie en missie
De stichting richt zich op het verkrijgen van financiele middelen voor
ziekenhuisactiviteiten die niet gefinancierd worden door de overheid of door
verzekeraars. Daarnaast geeft de stichting voorlichting tijdens open dagen en
manifestaties en organiseert zij activiteiten waarmee zij het werk van het Amphia
Ziekenhuis ondersteunt.
De stichting verkrijgt haar financiele middelen via:
• Bijdragen van donateurs
• Giften, legaten en erfstelling
• Subsidies en bijdragen
• Rente van belegde gelden en andere opbrengsten van het vermogen
De stichting Vrienden van Amphia ondersteunt projecten die gericht zijn op de
ontwikkeling van nog betere zorg aan patienten evenals projecten die een positieve
bijdrage leveren aan de families van patienten en hun bezoekers.
ANBI-status
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Schenken aan een ANBI is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Vrienden van Amphia is per 31-12-2013 als volgt
samengesteld:
Voorzitter:
Vacant
Dhr. I.A.M. Nolet
Secretaris:
Dhr. A.L. Van Eck
Penningmeester:
Mw. M.P. Heerkens
Leden:
Dhr. A.R. Hulsmann
Dhr. A.P.M. Jacobs
Dhr. P.J. Stijnen
Bestuurswijzigingen
Dhr. Frans Pross is per 17-10-2013 uitgeschreven als bestuurder i.v.m. zijn
overlijden.
De stichting wordt ondersteund door dhr. E. Beekman, van het Kernproject
Subsidies, fondsenwerving en sponsoring van het Amphia Ziekenhuis.

Activiteiten 2013
Projecten die Stichting Vrienden van Amphia in 2013 heeft gerealiseerd:
Aanvraagronde 2012
In 2013 zijn de resterende keuzeprojecten die in 2012 waren toegewezen
gerealiseerd.
Zorgkern

Projectnaam

Oogheelkunde
Longgeneeskunde

Film Cataract
Inrichting eenpersoonskamers

Bedrag
€ 1.925
€ 9.848

Voorlichtingsfilm Oogheelkunde
Aanvraagronde 2013
Er is in september 2013 een nieuwe aanvraagronde georganiseerd waarbij
zorgkernen uit het ziekenhuis projectaanvragen konden indienen en toelichten.
Hiervoor zijn acht projectaanvragen ingediend, waarvan er vier zijn toegewezen. Bij
de keuze van deze projecten is o.a. gelet op de relevantie voor de doelgroep en de
impact van de projecten voor de doelgroep.
Zorgkern

Nucleaire geneeskunde
Psychiatrie
Oncologisch centrum
Chirurgie

Projectnaam
Aankleding kamer voor patienten in
isolatie
Inrichting babykamer
Organisatie familiecongres
Aankleding polikliniek MG 14 Oost
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Bedrag
€ 800
€ 500
€ 1.500
€ 1.500
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lnrichten babykamer PAAZ
De opname van moeder en baby op de PAAZ is een goede manier om te zorgen dat
moeder en baby samen zijn, zodra moeder in staat wordt geacht tot zinvolle
interactie met haar baby. De opname bestaat uit gerichte (gemiddeld een maand
durende) psychiatrische zorg voor de moeder, een plaats om te verblijven voor haar
baby en begeleiding en aandacht voor de ouderlijke vaardigheden van de moeder
op de PAAZ. Het voorkomt negatieve gevolgen van scheiding van moeder en baby.
Voor de baby was geen vaste verblijfplaats met als resultant dat de baby of in het
kantoor van de verpleging Of in de spreekkamer verbleef als moeder even rust
wilde. Met een bijdrage van de stichting is een babykamer ingericht.

Overige projecten
Zorgkern

Projectnaam en sponsoring

Psychiatrie

`Bewegen... ook goed voor je hoofd'
(sponsoring door extern bedrijf)

€

Interne geneeskunde

'Bergen verzetten' (sponsortocht
georganiseerd door de familie Soeters)

€ 2.715

Bekkenbodemcentrum

`Geefcarousser Theatervoorstelling 'het
verlies van Viviane' (bijdrage Vrienden
van Amphia)

€ 1.000

Bedrag
350

Bergen verzetten
In de maanden juni en juli 2013 reden vijf fietsers onder het motto 'Bergen verzetten'
naar het Spaanse Santiago de Compostella om geld in te zamelen voor unit MG42/
43 oncologie/ hematologie. Met het ingezamelde geld is de aanschaf van 7 tablets
en 4 hometrainers voor de isolatie-units gefinancierd.
Theatervoorstelling 'Het verlies van Viviane'
Ruim 200 patienten van het Amphia Bekkenbodemcentrum en hun partners waren
op 23 oktober jl. aanwezig in het Chasse theater voor de voorstelling 'Het verlies
van Viviane'. Over incontinentie moet gewoon gepraat worden" aldus
hoofdrolspeelster Frederiek Voskens.
Een op de vier vrouwen in Nederland heeft last van ongewenst urineverlies
(incontinentie). Veel van deze vrouwen laat zich niet behandelen. De reden is vaak
een groot gevoel van schaamte. Terwijl er juist veel mogelijkheden
zijn om dit vervelende en ongemakkelijke probleem te verhelpen.
Het Bekkenbodemcentrum nodigde patienten uit voor de toneelvoorstelling om zo
de drempel naar een behandeling te verlagen. De voorstelling werd mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de Vrienden van Amphia.
Resultaat 2013
Financieel

In de jaarrekening 2013 wordt verslag gedaan van de financiele resultaten.
De doelstelling is om projecten binnen een kalenderjaar of te ronden. Dit is niet voor
alle projecten mogelijk.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Vorderingen
Overige vorderingen

10.670

19

Liquide middelen
Rekening-Courant ING Bank

33.278

17.775

43.948

17.794

31-dec-13

31-dec-12

€

€

Eigen vermogen
Algemene reserve

25.428

16.204

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

18.520

1.590

43.948

17.794

ACTIVA

PASSIVA
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EXPLOITATIEREKENING 2013
2013
€

2012
€

15.102

13.264

15.102

13.264

4.403
1.000
475

0
0
150

5.878

150

9.224

13.114

2013
€

2012

9.224

13.114

9.224

13.114

BATEN
Ontvangen donaties

LASTEN
Projectkosten Interne Geneeskunde Stichting Amphia
Project Bekkenbodemcentrum Stichting Amphia
Bankkosten en overige algemene kosten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve
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KASSTROOMOVERZICHT
2013
€

2012
€

9.224

13.114

Kasstroom uit operationele activiteiten
SALDO
Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen
Overige kortlopende schulden

14
-1.603

10.650
-16.929
6.279

1.589

Totaal
Mutatie geidmiddelen

15.503
15.503

14.703
14.703

Liquide middelen per 31 december
At Liquide middelen 1 januari
Mutatie geidmiddelen

33.278
17.775
15.503

17.775
3.072
14.703
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Alqemeen
Vestigingsplaats
Stichting Vrienden van Amphia is gevestigd aan de Molengracht 21 te Breda.
ContinuIteitsveronderstelling
De jaarrekening van Stichting Vrienden van Amphia is opgesteld uitgaande van
de continulteitsveronderstelling.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties-zonder-winststreven" en 650
"Fondsenwervende instellingen" en de bepalingen van Titel 9 BW2.
Vemelijkende cijfers
De cijfers voor 2012 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde
vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te maken.
Verqelijking met voorqaand jaar
De grondsiagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Groepsverhoudingen
Vanwege invloed van betekenis in Stichting Vrienden van Amphia door de
bestuurders van Stichting Amphia, wordt Stichting Amphia aangemerkt als
verbonden partij.
Grondslagen van waarderinq van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt
en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondsiagen en de gerapporteerde 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 toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
In geval van verwachte oninbaarheid wordt een voorziening getroffen op de
vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide
middelen bestaan uit banktegoeden met een Iooptijd korter dan den jaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Grondslaqen van waarderinq van activa en passiva
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
venootschapsbelasting op grond van artkil 2 lid 7 Wet
Vennootschapsbelasting.
Grondslaqen voor de opstellinq van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
liquide middelen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
31-dec-13
€

31-dec-12
€

10.597
47
26
10.670

0
0
19
19

31-dec-13

31-dec-12

€

€

16.204
9.224
25.428

3.090
13.114
16.204

31-dec-13
€

31-dec-12

10.000
5.000
2.715
750
55
0
18.520

0
0
550
750
40
250
1.590

Vorderingen
Overige vorderingen
Rekening-courant Stichting Amphia
Amphia Bongobonnen
Cards to Care 4e kwartaal

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen
Algemene reserve
Saldo begin boekjaar
Bij: saldo exploitatie
Saldo ultimo boekjaar

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
Project Webfilmpjes Oncologie
Donaties ten behoeve van overige projecten
Project Inrichting Patientenkamer
Project Relaxstoelen
Te betalen bankosten 4e kwartaal
Donaties ten behoeve van Bewegen Psychiatrie
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten wordt niets expliciet vermeld met betrekking tot de
statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming.
Resultaatbestemming
Het positieve saldo ad € 9.224 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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