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Inleiding

Geachte lezer,
Hierbij presenteer ik u het derde jaarverslag 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. Want het verblijf in een ziekenhuis is op
zich al een ingrijpende gebeurtenis. Het gaat daarbij om zaken die niet gefinancierd kunnen
worden uit het ziekenhuisbudget.
In 2013 is een vervolg gegeven aan de projecten die in 2012 zijn gestart. Er zijn echter ook nieuwe
projecten geïnitieerd. Het aantal donateurs is in 2013 gestegen naar 561, een toename van 315
donateurs in vergelijking met 2012. Dit betreft zowel eenmalige als maandelijkse en jaarlijkse
donateurs. Daarnaast is, mede ingegeven door veranderingen in de wetgeving, energie gestoken in
thema‟s als transparantie en betrouwbaarheid evenals het voldoen aan de eisen voor incasso‟s in
het kader van de Single European Payments Area, „SEPA‟.
Helaas werd 2013 ook gemarkeerd door het overlijden van onze voorzitter, Frans Pross. Het
bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen bij de ontwikkeling van de stichting!
In het verslag zijn ook dit jaar enkele QR codes1 opgenomen die u met een smartphone of tablet
kunt scannen. U wordt dan doorgeleid naar aanvullende informatie op de website van de Vrienden
van Amphia; www.amphia.nl/vrienden.

Met vriendelijke groet,

Dr. Pieter Stijnen,
Vicevoorzitter.

1

Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode. De letters QR zijn een afkorting van Quick
Response ("snel antwoord"). Bron: Wikipedia 22-03-13
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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 31-12-2013.
Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

Dhr. I.A.M. Nolet.

Penningmeester:

Dhr. A.L. Van Eck.

Leden:

Mw. M.P. Heerkens.
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.
Scan onderstaande QR code voor een nadere kennismaking met het bestuur.

Bestuursvergaderingen.
Het bestuur van Vrienden van Amphia is in 2013 vijf keer bijeen geweest;
12 februari 2013.
16 april 2013.
11 juni 2013.
10 september 2013.
3 december 2013.
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Thema’s 2013
1. Keuzeprojecten en andere toegekende projecten
Aanvraagronde 2012
In 2013 zijn de resterende keuzeprojecten die in 2012 waren toegewezen gerealiseerd.
Zorgkern
Oogheelkunde
Longgeneeskunde

Projectnaam
Film Cataract
Inrichting 1-pers. kamers

Bedrag
€ 1.925
€ 9.848

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
patiënten in isolatie
Inrichting babykamer
Organisatie familiecongres
Aankleding polikliniek MG 14
Oost

Bedrag
€800
€500
€1.500
€1.500

Figuur 1. Babykamer afd. psychiatrie
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Projectaanvragen
De stichting maakte in 2013 gebruik van een vernieuwd formulier waarin aanvragers meer
informatie kunnen verschaffen over de relevantie van het project, de impact voor de doelgroep,
management en uitvoering van het project en de begroting. Op deze wijze krijgt het bestuur
een beter inzicht hoe een project bijdraagt aan de doelstellingen van de stichting en op welke
wijze de uitvoering van het project wordt geborgd.

Naast de keuzeprojecten zijn ook een aantal andere projecten toegekend, maar deze worden
niet gefinancierd door de stichting. De stichting verleent in zo‟n geval op een andere manier
ondersteuning aan een project door hier bijv. haar naam aan te verbinden waardoor een
zorgkern bijv. met ondersteuning van de stichting sponsormogelijkheden zoekt of een
specifieke fondsenwervende activiteit organiseert.

Zorgkern
Psychiatrie
Interne geneeskunde
Bekkenbodemcentrum

Projectnaam
„Bewegen…ook goed voor
je hoofd‟
„Bergen verzetten‟

Bedrag
€350

„Geefcaroussel‟
Theatervoorstelling „het
verlies van Viviane‟

€ 1.000

€2.715

Opmerkingen
Sponsoring door
bedrijf.
Sponsortocht
georganiseerd door
fam. Soeters.
Bijdrage Vrienden van
Amphia .
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2. Werving donateurs en communicatie
In 2013 zijn drie „mailings‟ uitgegaan naar patiënten die als klinisch patiënt in het ziekenhuis
hebben verbleven. Om te voldoen aan de privacy wetgeving stuurt het Amphia Ziekenhuis een
brief met informatie over de stichting aan alle patiënten die twee of meer dagen in het
ziekenhuis hebben verbleven. Patiënten worden hiermee geïnformeerd over de stichting en
kunnen met een donateurkaart een doorgaande (maandelijks of jaarlijks) of eenmalige donatie
verrichten. Vanwege de overgang naar „SEPA‟ is na oktober geen mailing meer verzonden.

April 2013

Eenmalig
34

Maandelijks
9

Jaarlijks
10

Juli 2013

34

8

4

Oktober 2013

39

19

11

Totaal

107

36

25

Totaal

53
46
69
168

Resultaten donateurwerving via mailings in 2013

Nieuwe donateurs 2013
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Schenkingen
De stichting heeft in 2013 één periodieke schenkingsakte ontvangen via de notaris.
Transparantie en validatie.
Sinds 2011 werkt de filantropiesector aan een nieuw stelsel waarin toezicht en verantwoording
belangrijke thema‟s zijn. De stichting heeft haar informatie op www.amphia.nl/vrienden
uitgebreid om te voldoen aan de aanvullende eisen voor ANBI‟s die door de Belastingdienst zijn
gesteld. Vooruitlopend op toekomstige eisen heeft de stichting zich ook geregistreerd bij de
“Kennisbank Filantropie”. Dit is een onafhankelijk centraal informatiepunt over goede doelen
zonder winstoogmerk. Consumenten kunnen hier goede doelen met elkaar vergelijken en
informatie verkrijgen.
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SEPA
Sinds februari 2014 wordt in Nederland het nieuwe IBAN rekeningnummer gebruikt. De
overgang naar IBAN maakt onderdeel uit van de Single European Payments Area, SEPA, die
vanaf februari 2014 van kracht is geworden. Voor de stichting had dit o.a. tot gevolg dat het
softwareprogramma voor de registratie van donateurs moest worden aangepast. Tegelijkertijd
zijn de donateurs ook geïnformeerd over de administratieve veranderingen zoals een vaste dag
voor het verrichten van de afschrijving, een terugboekrecht en de mogelijkheid om tot dertien
maanden na afschrijving een klacht in te dienen over een onterechte afschrijving.

Aantal schenkingen en overschrijvingen 2013

€0 - €50 (66)
€51 - €100 (4)
> €100 (3)

Het merendeel van het aantal overschrijvingen (65%) kwam voor rekening van individuele
giften voor de sponsortocht naar Santiago de Compostella.
Eindejaarsgeschenk en Cards to Care
Als onderdeel van het eindejaarsgeschenk konden medewerkers ook in 2013 een goed doel
nomineren. Stichting Vrienden van Amphia was één van de vier genomineerde goede doelen.
In totaal ontving de stichting 210 Euro. Ook verrichtten zo‟n 100 personen een donatie aan de
stichting door het verzenden van een wenskaart via „Cards to Care‟ op de website van het
Amphia Ziekenhuis.

Website en nieuwsbrieven
In 2013 zijn drie nieuwsbrieven verspreid. De nieuwsbrief is beschikbaar als download op de
website van de stichting: www.amphia.nl/vrienden.

3. Samenwerking en informatie-uitwisseling.
Het bestuur heeft in 2013 overleg gehad met de volgende instanties:
Directiecomité Amphia Ziekenhuis
Stafbestuur Amphia Ziekenhuis
Bredase fondsen
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Gezien de nauwe verwevenheid met het Amphia Ziekenhuis is een goede samenwerking met
het directiecomité onontbeerlijk. Het bestuur vertrouwd op een succesvolle voortzetting
hiervan.
De Directeur Innovatie van het Amphia Ziekenhuis, dr. J.J. Meij MBA, ontving tot 2013 de
notulen van de vergaderingen en was als toehoorder aanwezig bij de vergaderingen. Vanaf
2014 heeft mevr. mr. M.J.R. Groenewoud MBA, Directeur Service, deze rol overgenomen. Het
bestuur is dr. Meij zeer erkentelijk voor zijn ondersteuning van de stichting.
4. Spreekuur.
Het bestuur heeft in september een spreekuur georganiseerd voor de aanvragers van nieuwe
projecten.
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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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