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DIRECTIEVERSLAG

1. Algemene informatie

Stichting VieAmi is opgericht op 14 januari 2013 en is statutair gevestigd te Venlo. 

1.1 Doelstellingen

Deze stichting heeft meerdere doelstellingen, namelijk:

1.2 Visie, beleid en strategie

1.2.1 VieAmi Ambassadeurs

- Het fungeren als kennis- en netwerkplatform tussen Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-

Limburg en het bedrijfsleven;

- Het versterken van de naamsbekendheid, uitstraling, profiel van het ziekenhuis in de regio Noord-

Limburg en daarbuiten;

-  Het versterken van de betrokkenheid en verbondenheid van externe partners, bedrijfsleven en burgers 

met het ziekenhuis;

- Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Dat doen we enerzijds door meer contact te zoeken met onze (zakelijke) omgeving en daarmee een sterke 

relatie aan te gaan. Onder meer door de oprichting van VieAmi Ambassadeurs en door het ontvangen van 

groepen, service- en netwerkclubs. Anderzijds door de interne organisatie te stimuleren om mooie 

projecten te bedenken die een positieve bijdrage leveren aan de beleving van de zorg bij VieCuri. Deze 

realiseren we door middel van fondsenwerving. 

Patiënten en stakeholders stellen hoge eisen aan de zorg. Resultaten van ziekenhuizen zijn openbaar, er 

vinden benchmarks plaats, er zijn ranglijsten voor ziekenhuiszorg en zorgverzekeraars willen alleen nog 

werken met de beste ziekenhuizen. De huidige en toekomstige patiënt is daarmee meer in staat en bereid 

om te ‘shoppen’ en iets verder te reizen voor de beste zorg. Beleving van deze zorg is belangrijker dan 

ooit. Op kwaliteit en veiligheid valt amper te concurreren tussen ziekenhuizen. Maar je kunt als ziekenhuis 

wel onderscheidend zijn in hoe de patiënt de omgeving en bejegening ervaart. Daar willen wij als 

vriendenstichting VieAmi graag een stevige bijdrage aan leveren.

VieAmi Ambassadeurs zijn mensen uit de zakelijke omgeving van VieCuri die zich graag verbinden aan 

VieAmi. Dit zijn voornamelijk mensen die in de regio van VieCuri wonen en/of werken. Gezamenlijk 

belang is dat we bouwen aan een aantrekkelijke regio met optimale gezondheidszorg. Ambassadeurs 

krijgen tweemaal per jaar een kijkje in de black box van het ziekenhuis en de gezondheidszorg in 

Nederland. Daarnaast organiseert VieAmi twee keer per jaar lunchbijeenkomsten, waar er meer 

gelegenheid is tot discussie. Ambassadeurs dragen elk een bedrag bij van Euro 250 (brons), Euro 500 

(zilver) of Euro 1.000 (goud) per jaar. Nieuw is dat de ambassadeurs ook een bedrag naar eigen keuze 

kunnen doneren op jaarbasis. Tenminste 95% van deze schenkingen gaat rechtstreeks naar de projecten 

van VieAmi, de overige gelden worden besteed aan de organisatie van bijeenkomsten voor 

Ambassadeurs. In deze dynamiek tussen Ambassadeurs en het ziekenhuis ontstaan ook nieuwe projecten 

of samenwerkingen.
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1.2.2 VieAmi fondsenwerving

1.2.3 Instelling van algemeen nut (ANBI)

1.3 Structuur

1.4 Samenstelling bestuur en directie

De heer J. (Jan) Verschaeren, voorzitter

De heer G. (Gé) Hoffland, vice-voorzitter

De heer F. (Frank) Nelissen, penningmeester

Mevrouw A. (Anika) Dam*

Mevrouw I. (Irmgard) Winia-Michon

De heer IJ. (IJsbrand) Schouten

1.5 Statutenwijzigingen

VieAmi heeft geen toezichthoudend orgaan. Het bestuur van de stichting houdt wel toezicht op de 

dagelijkse werkzaamheden van de directeur van VieAmi.

In 2019 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden die met name erop gericht was de maximale 

bestuurstermijn flexibeler te maken. 

De dagelijkse leiding lag in 2019  geheel in handen van directeur R. Stikkelbroeck.

De fondsenwerving van VieAmi is gericht op het vinden van sponsors voor projecten in het ziekenhuis. Die 

hebben een grootte van minimaal Euro 750 en tot nu toe maximaal Euro 56.000. VieAmi’s doel blijft om 

VieCuri sterker te verankeren in de Noord-Limburgse samenleving door middel van projecten met impact. 

In 2019 is het project VieValise, een waakkoffer voor mantelzorgers die hulp bieden in de terminale fase 

van iemands leven, uit onze organisatie gekomen. Het project past uitstekend in die doelstelling. 

Daarnaast bouwden we verder aan een sterke relatie met serviceclubs en verenigingen die elk op hun 

eigen manier een bijdrage willen leveren aan VieAmi.   

Stichting VieAmi is gelieerd aan VieCuri Medisch Centrum, maar staat juridisch, financieel en bestuurlijk 

los van VieCuri. Om de band met de omgeving van VieCuri te waarborgen, bestaat de helft van het 

bestuur uit externe, onafhankelijke leden en de andere helft uit leden die werkzaam zijn bij VieCuri. Door 

middel van deze structuur is getracht een logische verbinding te maken met VieCuri, zonder dat daarbij de 

onafhankelijkheid van VieAmi in gevaar komt.

* Per 1 oktober 2019 is mevrouw A. Dam toegetreden tot het bestuur in plaats van dhr. J. Meeder.

Stichting VieAmi wordt bestuurd door zes leden en bestaat uit de volgende personen:

Stichting VieAmi valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals bedoeld in het vierde lid van 

artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring 

afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

In 2019 heeft de Belastingdienst een controle uitgevoerd met betrekking tot de wet- en regelgeving 

behorende bij de ANBI status. Uit deze controle zijn geen bijzonderheden tevoorschijn gekomen. De 

Belastingdienst heeft aangegeven dat de overige reserve (voorheen continuïteitsreserve) hoog is en het 

advies meegegeven deze gelden te rubriceren onder een bestemmingsreserve algemeen. Deze opmerking 

is verwerkt in deze jaarrekening.
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2. Informatie over de activiteiten en financiële positie

2.1 Activiteiten

2.1.1 Oplevering  BuitensteBinnenTuin

2.1.2 Tovertafel 

2.1.3 Speciale plafonds op onze Operatiekamers

2.1.4 'Bewegen in de Goede richting' komt van de grond

Een mooi idee om een verblijf van patiënten bij de Operatiekamers aangenamer te maken. Het staren 

naar een wit plafond net voor een operatie voelt niet helemaal prettig. Door medewerkers van de 

Operatiekamers werd een plan bedacht om de boel op te fleuren met prachtige nieuwe plafonds. Bij 

VieAmi vonden we dat een heel mooi idee. Nu hebben mensen net voor een operatie wat afleiding en dat 

kunnen ze vaak goed gebruiken.

VieAmi kijkt terug op een druk 2019. Twee grote projecten kwamen tot uitvoer en afronding. De 

BuitensteBinnenTuin, door VieAmi ondersteund met ruim Euro 56.000, werd definitief afgerond en is 

momenteel toegankelijk voor patiënten van het Oncologiecentrum.  Voor Bewegen in de goede richting, 

een bewegingsproject voor kwetsbare patiënten, werd een kleine Euro 25.000 gedoneerd. 

Andere in het oog springende projecten waren de Virtuele fietsen voor de dialyseafdeling en de 

Tovertafel voor mensen met dementie. 

In totaal gaf VieAmi in 2019 aanzienlijk meer uit dat er aan donaties binnen kwam. Dat past bij de wens 

om de beschikbare middelen ook echt ten goede aan projecten van patiënten te laten komen. 

Het grootste project van VieAmi tot nu toe. In 2019 opende VieCuri bij het Oncologiecentrum een 

prachtige tuin met een serre voor patiënten in een hele moeilijke periode van hun leven. VieAmi hielp 

mee met het werven van donateurs en kon uiteindelijk meer dan Euro 56.000 aan dit project bijdragen.  

De tuin maakt het mogelijk dat patiënten zich in alle rust even kunnen terugtrekken met familie of 

vrienden. Op 28 september werd er een speciaal openingssymposium gehouden. 

In het ziekenhuis liggen patiënten met dementie en veel ouderen met dementie zijn een groot deel van 

de dag passief. Ze staren wat voor zich uit en hebben weinig tot geen interactie met hun directe 

omgeving.  Dit is zeer zorgelijk, omdat apathie de achteruitgang van hun fysieke, mentale en emotionele 

welbevinden versnelt. Hun spieren worden stijf, ze raken verveeld of zelfs depressief en ook hun 

cognitieve vermogen holt achteruit.

De afdelingen Geriatrie en het Transferium kwamen in 2019 bij ons met een idee om dementiepatiënten 

te stimuleren om te bewegen en denken waardoor hun daginvulling verbreed wordt. Het middel: de 

Tovertafel.

Begin 2019 stemde het bestuur van VieAmi in met een donatie van ruim Euro 8.000 voor de interactieve 

Tovertafel. Hierdoor kon een proef gedaan worden met de tafel om te zien hoe patiënten erop reageren.   

Als de proef slaagt kan met het geld definitief een Tovertafel aangeschaft worden. 

Een groot project van de collega’s van fysiotherapie waarin bewegen door  patiënten actief gestimuleerd 

wordt. Bijna Euro 25.000 kon VieAmi in het voorjaar van 2019 aan dit project bijdragen. Met het geld 

werden beweegcirkels, een virtuele beweegomgeving  en wandelroutes van verschillende lengte in het 

ziekenhuis gecreëerd.  Het doel van dit project is om patiënten die heel veel in bed liggen, met vaak zeer 

nadelige effecten op spieren en botten, meer te laten bewegen en écht gezond uit het ziekenhuis te laten 

komen.

De bekostiging van dit project komt nog deels uit het VieAmi golftoernooi van juni 2018. In totaal 

brachten de deelnemers ruim Euro 16.500 bij elkaar. Het bestuur van VieAmi besluit vervolgens om het 

bedrag aan te vullen tot bijna Euro 25.000 waardoor een aantal fases van ‘Bewegen in de goede richting’ 

kunnen worden gerealiseerd. In 2019 is dit project definitief afgerond .
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2.1.5 Netwerk Palliatieve Zorg

2.1.6. Virtueel fietsen voor nierpatiënten 

2.1.7 Muziek Jong voor Oud

2.1.8 Donaties van collega’s en vrienden

2.1.9 Donaties van buiten VieCuri

2.1.10 Overige Donaties

2.1.11 Wensboom

Samen met de stichting Muziek Jong voor Oud organiseerden we in 2019 acht concerten in de centrale hal 

van VieCuri door studenten van het Conservatorium in Maastricht.  Eind 2019 experimenteerden we ook 

met een concert op een verpleegafdeling. In 2020 loopt dat project nog verder. 

Een donatie aan het netwerk palliatieve zorg wordt door het bestuur van VieAmi al toegekend in oktober 

2018 maar een aantal van de activiteiten van het netwerk vinden in 2019 plaats. Het netwerk zet zich in 

om mensen die ernstig ziek zijn en niet meer beter kunnen worden hulp te geven in de laatste fase van 

hun leven. De medewerkers van het netwerk maken het mogelijk om belangrijke levensvragen die 

mensen hebben te kunnen bespreken of beantwoorden. Het lotgenotencafé Toon Doodgewoon krijgt 

daarom steun van VieAmi. 

Begin 2019 kwam een verzoek van Vitaal Thuisdialyse voor ondersteuning. In eerste instantie ging het 

bestuur akkoord met een donatie van Euro 2.200 voor de aanschaf van een speciaal virtueel fietssysteem 

voor patiënten die thuis dialyse uitvoeren. Die patiënten hoeven dus niet dagelijks naar het ziekenhuis te 

komen. Door positieve ervaringen met het systeem heeft het bestuur vervolgens besloten om de 

opbrengst van het golftoernooi in september 2019 ook aan virtueel fietsen te besteden. Hierdoor kwam 

de totale donatie op Euro 11.300. Een deel hiervan zal pas in 2020 definitief worden uitgegeven. 

Sinds enkele jaren hebben jubilerende collega's binnen VieCuri de kans om in plaats van een receptie te 

houden een donatie te doen aan VieAmi. Ook in 2019 doneerden collega’s weer met regelmaat. In totaal 

kwam er Euro 7.500 binnen waarvoor bijvoorbeeld op de Dag van de Mantelzorg en dag van de Ouderen 

iets extra’s gedaan kon worden voor onze patiënten. Sommige collega’s hadden de wens om een specifiek 

project zoals de BuitensteBinnenTuin of Tovertafel te steunen. 

Ook in 2019 mochten we weer donaties ontvangen van mensen die niet bij VieCuri werken. In totaal 

leverde dat een kleine Euro 15.000 op die uitgegegen zijn aan projecten of gereserveerd worden voor 

aankomende projecten.

In 2019 mochten we wederom mooie donaties in ontvangst nemen. De Kiwanispoppen zijn een begrip 

geworden op de afdeling kindergeneeskunde. Ikea Heerlen zorgde wederom voor een grote donatie van 

knuffels voor kinderen op dezelfde afdeling. Er kwamen bovendien geldbedragen binnen van artiesten en 

een schrijver van een boek. Daarvoor werd speelgoed gekocht voor hele jonge patiënten. 

 'Ieder mens heeft een wens.' Dat is de gedachte achter het Wensbos in VieCuri Venlo, dat al sinds 2017 

op veel waardering kan rekenen. Het Wensbos bestaat uit drie houten bomen, waar je een groen kaartje 

in de vorm van een blaadje in kunt hangen. Daar werd ook in 2019 weer massaal gebruik van gemaakt. 
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2.1.12 Ambassadeursbijeenkomsten

2.2 Financiële positie

In de jaarrekening wordt uitgebreid verder ingegaan op de jaarcijfers over 2019.

2.3 Beleid kosten en opbrengsten van fondsenwerving

2.4 Beleid omvang en functies reserves en fondsen

2.4.1 Overige reserve

2.4.2 Bestemmingsreserve

2.5 Communicatie met belanghebbenden

2.6 Gebeurtenissen na balansdatum

Deze reservering wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe zij in het leven is 

geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de doelstellingen aan op welke wijze zij de haar ter 

beschikking staande middelen wil aanwenden.

Indien een doelstelling binnen de bestemmingsreserve in een lopend jaar gesloten wordt, wordt een 

eventueel restbedrag toegevoegd of in mindering gebracht op de algemene bestemmingsreserve. Dit na 

overleg met de directeur VieAmi.

Stichting VieAmi staat actieve communicatie met belanghebbenden voor. We zijn van mening dat het 

belangrijk is mensen goed te informeren over de status en besteding van gelden. Ambassadeurs, 

donateurs, sponsoren en publiek worden geïnformeerd door middel van bijeenkomsten, gerichte mails, 

een e-mail nieuwsbrief, sociale media, website en de communicatiemiddelen van VieCuri. In 2019 bracht 

de belastingdienst een bezoek aan VieAmi in het kader van de controle inzake onze ANBI-Status. Daarover 

heeft de belastingdienst schriftelijk een positief oordeel uitgesproken. 

VieAmi wordt ondersteund door VieAmi Ambassadeurs, ondernemers die VieCuri een warm hart 

toedragen. In 2019 organiseerde VieAmi een viertal bijeenkomsten. Voorbij kwamen thema’s als Jicht en 

onze Ouderenzorg. In oktober besteedden we aandacht aan Palliatieve Zorg tijdens een bezoek aan het 

bedrijf van een van onze ambassadeurs.

Stichting VieAmi heeft in het boekjaar 2020 te maken met de uitbraak van het coronavirus. Dit zal geen 

effect hebben voor de continuïteit aangezien onder de overige reserve een reservering is opgenomen om 

de continuïteit te borgen. 

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de uitbraak voor effect zal hebben op de nieuw te starten 

fondswerving. Naar verwachting zal door deze uitbraak wel een herallocatie plaatsvinden van middelen 

die nu opgenomen zijn onder de bestemmingsreserve. 

Dit zal nader beoordeeld worden door het bestuur.

Deze reserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de 

stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

In 2019 is door VieAmi voor Euro 55.000 aan opbrengsten binnengehaald ten opzichte van Euro 13.000 

aan kosten, waarvan Euro 4.000 voor het organiseren van het golftoernooi en Euro 3.000 voor het 

realiseren van een nieuwe website voor VieAmi.

In principe gaat 100% van de baten naar het VieAmi-project waarvoor wordt geworven. Indien de 

daadwerkelijke kosten lager uitvallen dan de begrote kosten, dan worden de overgebleven gelden 

overgeheveld naar de algemene bestemmingsreserve.
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3. Bestuur en directie

3.1 Taak en werkwijze directie en bestuur

Het bestuur en de directeur zijn in 2019 twee keer in vergadering bij elkaar gekomen.

3.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid

3.3. Wijze van benoeming en zittingsduur

Naam
Einde 1e 

termijn
Einde 2e termijn

Jan Verschaeren 2022 2026

Gé Hoffland, vice-

voorzitter
2019 2023

Frank Nelissen, 

penningmeester
2018 2022

IJsbrand Schouten, lid 2017 2021

Irmgard Michon, lid 2018 2022

Anika Dam, lid 2022 2025

Uitgaande van:

·         aan-/aftreden in principe tijdens jaarvergadering (juni)

·         1 jaar in functie: periode tussen twee jaarvergaderingen.

·         de tussentijdse vervangingen komen op de plaats van het aftredend lid (statuten)

Bij de directeur van VieAmi ligt het accent van de werkzaamheden vooral op het relatiebeheer met de 

Ambassadeurs. De directeur treedt op als kenniscentrum met betrekking tot het opzetten en 

onderhouden van de vriendenstichting en kan het netwerk desgewenst aanspreken. Daarnaast is deze 

actief betrokken bij campagnematige activiteiten en projecten.

Buiten de statutaire taken adviseert de directeur het bestuur bij fondsenwervende projecten en fungeert 

als gastheer bij activiteiten voor Ambassadeurs en sponsoren. Jaarlijks wordt door het bestuur 

verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële resultaten en posities in de vorm van 

een jaarrekening met jaarverslag. Voor het voeren van de financiële administratie wordt de 

penningmeester bijgestaan door de financiële administratie van VieCuri. De besteding van gelden vanaf 

Euro 10.000 vindt plaats met expliciete instemming van het bestuur. 

Het bestuur van VieAmi doet haar werk onbezoldigd en ontvangt derhalve geen vergoeding voor 

werkzaamheden. De personele inzet van de directeur (twee dagen in de week) en administratieve 

ondersteuning (indien nodig) wordt bijgedragen door VieCuri.

Bestuursleden worden benoemd door de Raad van Bestuur van VieCuri. Eén lid van het bestuur wordt 

benoemd uit de leden van de Raad van Bestuur van VieCuri. De voorzitter wordt, op voordracht van het 

bestuur, benoemd door de Raad van Bestuur van VieCuri. De benoeming van bestuursleden gebeurt op 

basis van voordracht door het Medisch Specialistisch Bedrijf of het bestuur van VieAmi en benoemd door 

de Raad van Bestuur van VieCuri.
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4. Toekomstparagraaf

4.1 VieAmi Ambassadeurs

4.2 Fondsenwerving

VieAmi richt zich ook in 2020  op een projectmatige aanpak van fondsenwerving, met inachtneming van 

de continuïteits- en bestemmingsreserve. Geen algemene publiekswerving, maar fondsenwerving 

gekoppeld aan concrete projecten zoals de waakkoffer VieValise.  Dat is een groot project waar in totaal 

ongeveer Euro 70.000 voor nodig is. Door de projectmatige fondsenwerving heeft VieAmi eind 2019 al 

voor ruim Euro 40.000 aan toezeggingen voor dit project gekregen. Het past binnen de ambitie om heel 

gericht te werven. 

Door onze gezonde financiële positie kunnen we, naast de VieValise waar dus wel extra inspanning voor 

nodig is, zeker drie maar misschien wel vier grotere projecten steunen in 2020. Projecten als de 

BuitensteBinnenTuin en Tovertafel dragen bij aan het stimuleren van ideeën van onze collega’s en 

patiënten waardoor we vertrouwen hebben in de realisatie van nieuwe projecten. 

Daarnaast blijven we net als in eerdere jaren donaties en giften aan VieCuri faciliteren. Het is mogelijk 

voor medewerkers om te schenken aan VieAmi. Bijvoorbeeld in plaats van een jubileumviering of een 

kerstgeschenk. 

Bij het afronden van het jaar 2019 waren er naast de VieValise nog drie grotere projecten actief, Virtueel 

Fietsen voor nierpatiënten, De Tovertafel en een nieuw geboorteboekje voor ouders van baby’s in de 

couveuse. Bovendien is een compleet nieuwe website in aanbouw waarin plaats is voor het eenvoudig 

online doneren aan onze projecten. www.vieami.nl 

Op het gebied van de VieAmi Ambassadeurs is het in 2020 gewenst om de huidige groep in stand te 

houden en wanneer er ambassadeurs stoppen daarvoor nieuwe ambassadeurs te zoeken. De groep is 

stabiel met ongeveer 45 personen. Een aantal ambassadeurs neemt afscheid maar er is ook interesse van 

nieuwe ondernemers om zich aan te sluiten bij VieAmi. Het bestuur zal wederom alert moeten zijn op een 

evenwichtige verdeling tussen de segmenten kennis / cultuur / dienstverlening en industrie. Speciale 

aandacht zullen we richten op het werven van vrouwelijke ambassadeurs om het evenwicht in de groep 

beter te krijgen.

In het VieAmi Beleidsplan 2019 worden het geplande beleid en de activiteiten uitgebreid toegelicht. Dit 

beleidsplan is te bekijken op de website, zie www.vieami.nl/over-vieami. Hier volgt een samenvatting van 

de doelstellingen in 2019.
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Samenstellingsverklaring van de accountant 
   
Aan: Het bestuur en de directie van Stichting VieAmi 
 

 
 
De jaarrekening van Stichting VieAmi is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen 
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de 
exploitatierekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 met de daarbij 
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.  
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze 
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van 
de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine-
organisaties-zonder-winststreven”, C2 “Kleine fondsenwervende organisaties” en de in Nederland 
van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze 
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast.   
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u 
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming 
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan 
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het 
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 
onze kennis van Stichting VieAmi. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de 
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en 
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.  
 

Hengelo, 30 april 2020 
 
BDO Accountants  
namens deze, 
 
 
 
w.g. E. Bentsink RA 



ALGEMENE GEGEVENS

dhr. J.W.C. Verschaeren voorzitter

dhr. dr. G. Hoffland vice-voorzitter

dhr. F. Nelissen penningmeester

dhr. IJ.C. Schouten lid

mw. dr. A. Dam* lid

mw. I. Winia-Michon lid

Bestuur

dhr. J.W.C.Verschaeren dhr. dr. G. Hoffland

dhr. F. Nelissen dhr. IJ.C. Schouten

mw. A. Dam mw. I. Winia-Michon

Vaststellen en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2019 is vastgesteld door het bestuur van Stichting VieAmi tijdens de 

bestuursvergadering op 28 april 2020 ten deze vertegenwoordigd door de directieleden.

Bestuur 

* Per 1 oktober 2019 is mw. A. Dam toegetreden als lid van het bestuur in plaats van dhr. J. 

Meeder.
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volgnr.

€ €

Vorderingen 1 7.795 9.125

Liquide middelen 2 138.889 191.932

146.684 201.057

Totaal 146.684 201.057

€ €

Reserves 3

Overige reserve 25.000 126.427

Bestemmingsreserve 120.918 47.798

145.918 174.225

Vlottende passiva 4

Kortlopende schulden 766 26.832

Totaal 146.684 201.057

2019

2019

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(Bedragen x EUR 1,--)

A c t i v a

P a s s i v a

2018

2018
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volgnr. 

€ € € €

Baten 5

Baten van particulieren 22.809 23.261

Baten van bedrijven 18.950 20.585

Som van geworven baten 41.759 43.846

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten of diensten 13.328 21.700

Overige baten 16 396

13.344 22.096

Som van de baten 55.103 65.942

Lasten

Besteed aan doelstellingen 6

Doelstelling Oranjerie oncologie 55.639 0

Doelstelling Beamer kinderafdeling 6.045 0

Doelstelling Muziek voor jong en oud 2.445 0

Doelstelling Virtueel fietsen nierpatiënten 2.200 0

Doelstelling Waakkoffer - VieValise 1.694 0

Doelstelling Wensbos 1.507 0

Doelstelling Henri Papilio 750 0

Doelstelling Café Toon doodgewoon 151 0

Doelstelling Huisdieren project 100 0

Doelstelling kinderfietsjes met infuus 0 750

Doelstelling dagelijkse nieuwsbladen dialyse 0 750

Doelstelling BrainTrainer 0 5.161

Doelstelling Bewegen in de goede richting 0 24.839

Doelstelling "Vergeet me nietjes" 0 210

70.531 31.710

Kosten eigen fondsenwerving 7

Wervingskosten 8.598 5.950

8.598 5.950

Kosten beheer en administratie 8

Bankkosten 165 177

Algemene kosten 4.116 27

4.281 204

Som der baten en lasten -28.307 28.078

Toevoeging aan : € €

Overige reserve -2.872 28.078

Bestemmingsfonds -25.435 0
Totaal -28.307 28.078

2019 2018

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
(Bedragen x EUR 1,--)

20182019
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3. GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Alle bedragen zijn vermeld of zijn opgenomen in duizenden euro's tenzij anders is aangegeven.

Schattingen

Financiële instrumenten

Begroting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens RJk C1 "Kleine Organisaties zonder 

winststreven"en RJk C2 "Kleine Fondsenwervende organisaties". Het doel van deze richtlijn is inzicht 

te geven in de kosten van de organisatie en de besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor 

de fondsen bijeengebracht zijn.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen 

geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn 

voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 

overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er wordt geen 

gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Voor de grondslagen van de 

primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 

het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 

activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Binnen de Stichting VieAmi wordt niet met een algemene begroting gewerkt maar met 

projectbegrotingen. Deze projectbegrotingen worden opgesteld zodra een project wordt ingediend bij 

VieAmi. Het bestuur van VieAmi geeft per project akkoord op de projectbegroting. Hierdoor is in de 

jaarrekening geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de 

begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

De activiteiten van Stichting VieAmi, statutair gevestigd te Venlo, heeft meerdere doelstellingen, 

namelijk: 

- Het fungeren als kennis- en netwerkplatform tussen Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-

Limburg en het bedrijfsleven; 

- Het versterken van de naamsbekendheid, uitstraling, profiel van het ziekenhuis in de regio Noord-

Limburg en daarbuiten; 

- Het versterken van de betrokkenheid en verbondenheid van externe partners, bedrijfsleven en 

burgers met het ziekenhuis; 

- Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Het door de Kamer van Koophandel toegekende nummer waaronder de rechtspersoon in het 

handelsregister is ingeschreven is 56966490.
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Liquide middelen

Kortlopende vorderingen

Kortlopende schulden

Grondslagen van resultaatbepaling

Grondslagen van overige- en bestemmingsreserve

Overige reserve:

Bestemmingsreserve:

Deze reserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de 

stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor de overige reserve is geen 

aanvullende specifieke bestemming vastgesteld.

Algemene wervingskosten en overige kosten worden niet per doelstelling toegerekend, om zodoende 

het maximale ontvangen bedrag aan de bestemde doelstelling toe te wijzen, maar worden in 

mindering gebracht op de overige reserve.

Deze reserve wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe zij in het leven is 

geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter 

beschikking staande middelen wil aanwenden. De direct toewijsbare wervingskosten en/of algemene 

kosten voor een specifieke doelstelling worden in mindering gebracht op dit bestemmingsreserve.

Indien een bestemmingsreserve in een lopend jaar gesloten wordt, wordt een eventueel restbedrag 

toegevoegd of in mindering gebracht op de algemene bestemmingsreserve. Dit na overleg met de 

directeur van Stichting VieAmi.

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de 

periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn.

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar.

De baten betreft de werving van fondsen en donaties onder aftrek van over de baten geheven 

belastingen (indien van toepassing).

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(Bedragen x EUR 1,--)

1. Vorderingen 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 7.795 9.125

Toelichting :

2. Liquide middelen 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Rabobank lopende rekening 138.889 191.932

Toelichting :

3. Reserves 31-dec-18 Dotatie Onttrekking 31-dec-19

€ € € €

Overige reserve 126.427 25.750 8.274 143.903

Bijdrage Doelstelling algemeen 0 0 98.555 -98.555

Bijdrage Tovertafel 0 0 8.000 -8.000

Bijdrage Prax Fit Thuisdialyse 0 0 2.200 -2.200

Bijdrage aan Wensbos materialen 0 0 1.507 -1.507

Bijdrage aan beamer kinderafdeling 0 0 6.045 -6.045

Bijdrage aan Muziek Jong voor Oud 0 0 2.445 -2.445

Bijdrage aan café Toon Doodgewoon 0 0 151 -151

Totaal overige reserve 126.427 25.750 127.177 25.000

Toelichting :

De looptijd van de vorderingen is korter dan een jaar. Er is in 2019, net als in voorgaande jaren, geen 

voorziening voor oninbaarheid gevormd. 

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

In 2019 is de continuïteitsreserve gewijzigd in overige reserve conform RJk C2.3 340. Onder deze 

reserve is een bedrag gereserveerd van € 25.000,- voor borging van de continuïteit. Het restant is 

overgeheveld naar de Bestemmingsreserve doelstelling algemeen aangezien dit ontvangen gelden 

zijn met als doel besteed te worden aan een doelstelling.

Jaarrekening  2019

Stichting VieAmi 14



31-dec-18 Dotatie Onttrekking 31-dec-19

€ € € €

Bestemmingsreserve :

Doelstelling algemeen 0 98.588 0 98.588

Doelstelling Oranjerie Oncologie 47.798 8.505 56.303 0

Doelstelling Tovertafel 0 8.000 0 8.000

Doelstelling Prax Fit Thuisdialyse 0 15.303 6.243 9.060

Doelstelling Beamer Kinderafdeling 0 6.045 6.045 0

0 2.720 0 2.720

0 2.445 2.445 0

0 1.150 0 1.150

Doelstelling Waakkoffer - VieValise 0 1.773 1.773 0

Doelstelling Wensbos materialen 0 1.507 1.507 0

Doelstelling Huisdieren 0 750 100 650

Doelstelling Henri Papilio 0 750 750 0

0 750 0 750

0 151 151 0

Totaal bestemmingsreserve 47.798 148.437 75.317 120.918

Toelichting :

4. Kortlopende schulden 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 718 210

Vooruitontvangen bedragen 0 1.033

Overige kortlopende schulden 48 25.589

Totaal kortlopende schulden 766 26.832

In boekjaar 2019 is een Doelstelling algemeen opgenomen met betrekking tot ontvangen gelden die 

nog besteed dienen te worden aan nader vast te stellen doelstellingen.

Doelstelling Oranjerie Oncologie is gereed en het restant bedrag van Euro 181,- is overgeheveld naar 

de doelstelling algemeen. Dit is ontstaan omdat in 2018 specifieke kosten van € 181,- ten laste van de 

algemene reserve is gebracht in plaats van deze doelstelling.

Doelstelling waakkoffer-VieValise laat in 2019 een tekort zien van € 148,-. Dit bedrag is vanuit 

doelstelling algemeen bijgestort.

Doelstelling café Toon Doodgewoon

Doelstelling Jaarlang bloemen in stiltecentrum

Doelstelling Geboorteboekje Neonatologie

Doelstelling Kinderafdeling algemeen

Doelstelling Muziek Jong voor Oud
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
(Bedragen x EUR 1,--)

5. Baten

Baten van particulieren 2019 2018

€ €

Baten van particulieren - bestemd 12.375 750

Baten van particulieren - onbestemd 10.434 22.511

Totaal baten particulieren 22.809 23.261

Toelichting :

Baten van bedrijven 2019 2018

€ €

Baten van bedrijven - bestemd 3.950 300

Baten van bedrijven - onbestemd 15.000 20.285

Totaal baten bedrijven 18.950 20.585

Baten als tegenprestatie voor de levering 2019 2018

van producten en/of diensten € €

Baten als tegenpresatie voor de levering 13.028 21.700

van producten en/of diensten - bestemd

Baten als tegenpresatie voor de levering 

van producten en/of diensten - onbestemd 300 0

Totaal baten als tegenprestatie levering producten/diensten 13.328 21.700

Overige baten 2019 2018

€ €

Overige baten - onbestemd 16 396

Totaal overige baten 16 396

De ontvangen baten van particulieren hebben betrekking op donaties en giften.
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6. Besteed aan doelstellingen 2019 2018

€ €

Doelstelling Oranjerie oncologie 55.639 0

Doelstelling Beamer kinderafdeling 6.045 0

Doelstelling Muziek voor jong en oud 2.445 0

Doelstelling Virtueel fietsen nierpatiënten 2.200 0

Doelstelling Waakkoffer - VieValise 1.694 0

Doelstelling Wensbos 1.507 0

Doelstelling Henri Papilio 750 0

Doelstelling Café Toon doodgewoon 151 0

Doelstelling Huisdieren project 100 0

Doelstelling kinderfietsjes met infuus 0 750

Doelstelling dagelijkse nieuwsbladen voor dialysepatiënten 0 750

Doelstelling BrainTrainer 0 5.161

Doelstelling Bewegen in de goede richting 0 24.839

Doelstelling "Vergeet me nietjes" 0 210

70.531 31.710

7. Kosten eigen fondsenwerving 2019 2018

€ €

Direct toewijsbare wervingskosten ten laste van doelstelling

Kosten werving baten golftoernooi 4.043 5.769

Kosten werving baten Oranjerie Oncologie 484 181

Kosten werving baten waakkoffer - VieValise 79

Niet direct toewijsbaar ten laste van overige reserve

Kosten werving actie Roparun roeiboot wedstrijd 1.400 0

Kosten werving Venloop shirts 700 0

Kosten werving ambassadeurs 620 0

Kosten werving algemeen 1.272 0

Totaal kosten eigen fondswerving 8.598 5.950

8. Kosten beheer en administratie 2019 2018

€ €

Bankkosten 165 177

Algemene kosten 4.116 27

4.281 204
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