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

burgers met het ziekenhuis;

- 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 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 keuken van het ziekenhuis en de gezondheidszorg in 

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

gelegenheid is tot discussie. In 2021 heeft VieAmi, door de coronacrisis noodgedwongen moeten 

afwijken van deze werkwijze. 

Ambassadeurs dragen elk een bedrag bij van Euro 250 (brons), Euro 500 (zilver) of Euro 1.000 (goud)  

of een bedrag naar keuze in overleg met VieAmi. Ten minste 95% van deze schenkingen gaat 

rechtstreeks naar de projecten van VieAmi, de overige gelden worden besteed aan de organisatie van 

bijeenkomsten voor Ambassadeurs. In de 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)

1.2.4 Communicatie met belanghebbenden

1.3 Structuur

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

Die hebben een grootte van minimaal Euro 100 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 2021 is door VieAmi wederom geanticipeerd op de wensen van patiënten als gevolg 

van de coronacrisis.  Het aantal fondsenwervende activiteiten is beperkt gebleven aangezien het 

fysiek organiseren van bijeenkomsten en het VieAmi Golftoernooi niet tot de mogelijkheden 

behoorde.

VieAmi richt zich op een projectmatige aanpak van fondsenwerving, met inachtneming van de overige- 

en bestemmingsreserve. Geen algemene publiekswerving maar fondsenwerving gekoppeld aan 

concrete projecten. 

Het past binnen de ambitie om heel gericht te werven. Door de gezonde financiële positie kan VieAmi 

de komende jaren echter standaard enkele grotere projecten ondersteunen.

De website van VieAmi biedt het publiek mogelijkheden om direct te doneren aan een project. Kijk 

daarvoor op www.vieami.nl.

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.

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. Als gevolg van afspraken met de Belastingdienst in 2019 heeft VieAmi in 2020 

met succes inspanningen geleverd om de overige reserves te verkleinen ten gunste van de 

bestemmingsreserve voor projecten. In 2021 is door de situatie met corona minder uitgegeven dan 

gewenst. Voor 2022 is de ambitie om hierin een flinke inhaalslag te maken.

Op het gebied van de VieAmi ambassadeurs is het onze wens 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 steeds 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 geeft VieAmi of zal VieAmi geven aan het werven van vrouwelijke 

ambassadeurs om het evenwicht in de groep beter te krijgen.

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. 
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1.4 Samenstelling bestuur en directie

De heer J. (Jan) Verschaeren, voorzitter

Mevrouw E. (Evelien) Heinrich*, vice-voorzitter

De heer W. (Wiel) Dings, penningmeester

Mevrouw A. (Anika) Dam

Mevrouw I. (Irmgard) Winia-Michon

De heer IJ. (IJsbrand) Schouten

2. Informatie over de activiteiten en financiële positie

2.1 Activiteiten

2.1.1 VieCuri Coronafonds

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

dagelijkse werkzaamheden van de directeur van VieAmi.

Met pijn in het hart is in 2021 wederom pas op de plaats gemaakt door VieAmi. Door de voortdurende 

coronacrisis hebben we ons moeten beperken tot één concrete bijeenkomst, precies tussen twee 

pieken in het aantal besmettingen in. We hebben in 2021 weer geprobeerd te anticiperen op wensen 

van patiënten. Bovendien hebben we ons in 2020 gelanceerde project met de Waakkoffer VieValise 

kunnen doorzetten. In december heeft VieAmi zich extra ingespannen om het ziekenhuis aan te 

kleden in kerstsfeer. We hebben tevens bijgedragen aan een initiatief van het Limburgs Museum: Dat 

museum heeft een tafel ontwikkeld die exposities bij mensen thuis brengen. De doelgroepen hiervan 

zijn mensen met Dementie en Alzheimer. Het is de bedoeling dat de tafel in 2022 ook zal worden 

ingezet voor patiënten van VieCuri. We spraken aan het begin van 2021 de hoop uit dat het een beter 

jaar zou worden voor het ziekenhuis en de projecten van VieAmi. Concluderend kunnen we zeggen 

dat die verbetering uitgesteld is. Maar we hebben goede hoop in 2022 een flinke inhaalslag te kunnen 

maken.

De ambassadeurs van VieAmi hebben besloten om gezamenlijk een donatie van ruim Euro 10.000 te 

doen aan het VieCuri Coronafonds, dat medio 2020 is opgericht. Het fonds is bedacht omdat er 

relatief veel mensen met corona in VieCuri hebben gelegen. Dat heeft natuurlijk veel verdriet 

veroorzaakt maar tegelijkertijd is er een overvloed aan wetenschappelijke informatie beschikbaar die 

ons iets leert over het verloop van de ziekte en de gevolgen op lange termijn. VieCuri kan met het geld 

in het coronafonds waardevol onderzoek doen, in hele nauwe samenwerking met andere 

ziekenhuizen en Nederland en daarbuiten. De ambassadeurs hebben hier, via deze donatie, een 

wezenlijke bijdrage aangeleverd.

De dagelijkse leiding lag in 2021 geheel in handen van directeur R. Stikkelbroeck.

* Per 1 september 2021 is mevrouw Evelien Heinrich toegetreden tot het bestuur in plaats van de 

heer Gé Hoffland. 

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

2.1.3 Museumtafel

2.1.4 Bloemen in het Stiltecentrum

2.1.5 Longgeneeskunde

2.1.6 Koffiezetapparaat

In samenspraak met het Limburgs Museum in Venlo heeft VieAmi besloten om in 2021 een bijdrage te 

doen aan het project Onvergetelijk Limburgs Museumtafel. Dat is een draagbare digitale tafel 

waarmee je museumobjecten van alle kanten kunt bekijken en ervaren. Op locatie dus, je hoeft er niet 

voor naar het museum. De museumtafel is speciaal bedoeld voor mensen met 

geheugenproblematiek. Een speciaal daarvoor opgeleide gespreksleider zorgt er met ondersteunende 

vragen, beeld- en geluidsfragmenten en zintuiglijke prikkels bij de museumobjecten op de tafel voor 

dat verhalen en herinneringen naar boven komen. In VieCuri worden veel, met name oudere, mensen 

behandeld die leiden aan een vorm van verlies van geheugen. Er ontstaan met het inzetten van deze 

tafel waardevolle gesprekken. Dat is een uitkomst voor mensen die niet meer in staat zijn naar het 

museum toe te komen. VieCuri hoopt de tafel in te kunnen zetten op de geriatrische afdeling. Een 

passend programma wordt daarvoor nog bedacht.

Voor de afdelingen Kindergeneeskunde, Neonatologie en Geboortecentrum hebben we in 2021 wat 

extra’s kunnen doen. Met dank aan een groep ondernemers uit de regio is voor het tweede jaar in 

successie een flinke kerstdonatie tot stand gekomen. Het idee hierbij is om kinderen die tijdens kerst 

of de jaarwisseling in het ziekenhuis liggen een extra pleister op de wonde te geven. In overleg met de 

afdelingen is gekeken naar de behoefte van de kinderen. De belangrijkste wens is dat kinderen 

ondanks hun opname in het ziekenhuis moeten kunnen spelen. Vanuit die gedachte is een breed 

pallet aan speelgoed aangeschaft en kapot speelgoed vervangen. Alle kinderen die tijdens de 

feestdagen in het ziekenhuis lagen hebben een extra attentie gekregen om het leed een beetje te 

verzachten. En daarmee is de kerstdonatie van de ondernemers wederom heel erg goed terecht 

gekomen.

Het Stiltecentrum van VieCuri is een rustige plek waar mensen zich even rustig kunnen terugtrekken 

als ze daar behoefte aan hebben. Even je gedachten verzetten of aan een dierbaren denken, alleen of 

met familie en vrienden. In 2020 zijn we op advies van de spiritueel zorgverleners van VieCuri 

begonnen met het wekelijks aankleden van het Stiltecentrum met verse bloemen. Mede door de 

positieve reacties die we daarop hebben gekregen is besloten om dit ook in 2021 voort te zetten. Op 

verzoek van een medewerker van VieCuri, die daarvoor ook een donatie deed, worden elke week  

verse bloemen in het stiltecentrum neergezet. Dat beviel zo goed dat is besloten om dit ook 2021 te  

continueren.

Een donatie die al lang geleden door een familie gedaan is heeft een goede bestemming gekregen. De 

wens van de betreffende familie was iets voor zowel de patiënten als het personeel van VieCuri te 

doen. De afdeling oncologie heeft in samenspraak besloten een goede automatische koffiemachine 

aan te schaffen, waar iedereen gebruik van kan maken.

Kort voor het begin van de pandemie kreeg VieAmi een donatie van een familie. In samenspraak met 

de afdeling longgeneeskunde is besloten om hiermee speciale massagekussens voor patiënten aan te 

schaffen, zodat ze tijdens een behandeling de nodige ontspanning kunnen vinden.
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2.1.7 Waakkoffer - VieValise

2.1.8 Kerstversiering

2.2 Financiële positie

2.2.1 Beleid kosten en opbrengsten van fondsenwerving

2.2.2 Beleid overige reserve

2.2.3 Beleid bestemmingsreserve

2.3 Onverwachte gebeurtenissen

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.

VieAmi heeft ook in 2021 een lastig jaar gehad. Al geldt dat natuurlijk voor een groot deel van de 

samenleving. Het is nou eenmaal lastiger om mooie projecten te realiseren als persoonlijk contact 

met patiënten en medewerkers van VieCuri tot een minimum beperkt blijft. In dat licht hebben we 

gepoogd om tijdens de kerstperiode wat extra’s te doen. 

Vanwege de coronacrisis heeft VieAmi minder sponsor wervende activiteiten kunnen organiseren 

zoals het jaarlijkse VieAmi golftoernooi. Desondanks is in 2021 ruim Euro 49.000 aan baten ontvangen 

ten opzichte van Euro 48.000 een jaar eerder. VieAmi heeft in 2021 een bedrag van ruim Euro 35.000 

besteed aan de vastgestelde doelstellingen. In 2020 is voor Euro 94.000 besteed aan doelstellingen. 

In de jaarrekening wordt uitgebreid verder ingegaan op de jaarcijfers over 2021.

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.

Stichting VieAmi heeft ook in het boekjaar 2021 te maken gekregen met het coronavirus. Dit heeft 

wederom een groot effect gehad op de planning, de inhoud van de projecten en de prioriteiten. In 

2021 is daardoor ook weer minder aan nieuwe fondsenwerving gedaan maar veel meer aan directe 

ondersteuning van projecten. 

De VieValise is een waakkoffer voor vrienden en familie van mensen die in de laatste fase van hun 

leven zitten. Met  behulp van donateurs is dit project aan het begin van de coronapandemie 

opgestart. De waakkoffers worden uitgereikt door verpleegkundigen bij de stervensbegeleiding door 

vrienden of familie van een patiënt. De waakkoffer bevat relevante literatuur, een set gesprekvragen, 

een boekenlijst en diverse praktische spullen die van pas komen bij ondersteuning van een naaste in 

het sterfproces. VieAmi verwacht jaarlijks ongeveer 250 waakkoffers nodig te hebben in VieCuri. Eind 

2021 hebben we weer een voorraad waakkoffers aangeschaft om ook in 2022 families en vrienden 

van patiënten aan het einde van hun leven te kunnen blijven ondersteunen. De waardering van 

patiënten en verpleegkundigen is hoog, zo blijkt uit een rondgang bij het verpleegkundig stafbestuur 

(VSB).  Reden voor VieAmi om hier een vervolg aan te geven.

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. 
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3. Bestuur en directie

3.1 Taak en werkwijze directie en bestuur

Het bestuur en de directeur zijn in 2021 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, voorzitter 2022 2026

Evelien Heinrich, vice-voorzitter 2025 2029

Wiel Dings, penningmeester 2024 2028

IJsbrand Schouten, lid 2021 2025

Irmgard Winia-Michon, lid 2018 2022

Anika Dam, lid 2022 2026

Uitgaande van:

·         aan-/aftreden in principe tijdens jaarvergadering (april),

·         1 jaar in functie: periode tussen twee jaarvergaderingen,

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

4. Toekomstparagraaf

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 1.500 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 (circa 1 dag 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.

Het VieAmi beleidsplan biedt houvast voor het geplande beleid en de activiteiten van VieAmi. Het 

huidige beleidsplan is van 2019 en was in 2020 aan actualisering toe. Door aanhoudende onzekerheid 

als gevolg van de coronacrisis is het nieuwe beleidsplan op een laag pitje gezet in afwachting van een 

normale situatie. 

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.
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T: +31 (0)74 276 42 00 
E: hengelo@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. 
Postbus 275, 7550 AG Hengelo 
Mosweg 42, 7556 PG Hengelo 
Nederland 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171188. 
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt tevens onder de namen BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Direct, BDO Global Outsourcing, 
BDO International Tax Services, BDO IT Audit & Security, BDO Tax Consultants. 
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden. 
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 

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 2021 en de 
exploitatierekening over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 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, 15 april 2022 

BDO Accountants 
namens deze, 

E. Bentsink RA



ALGEMENE GEGEVENS

dhr. J. Verschaeren voorzitter

mw. E. Heinrich* vice-voorzitter

dhr. W. Dings penningmeester

dhr. IJ. Schouten lid

mw. A. Dam lid

mw. I. Winia-Michon lid

Bestuur

dhr. J. Verschaeren mw. E. Heinrich

dhr. W. Dings dhr. IJ. Schouten

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

Vaststellen en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2021 is goedgekeurd door het bestuur van Stichting VieAmi tijdens de 

bestuursvergadering op 13 april 2022 ten deze vertegenwoordigd door de directieleden.

Bestuur 

* Per 1 september 2021 is mw. E. Heinrich toegetreden tot het bestuur als vice-voorzitter in 

plaats van dhr. G. Hoffland.
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volgnr. € €

Vorderingen 1 15.808 8.108

Liquide middelen 2 102.211 99.246

118.019 107.354

Totaal 118.019 107.354

€ €

Reserves 3

Overige reserve 25.000 25.000

Bestemmingsreserve 80.682 70.834

105.682 95.834

Vlottende passiva 4

Kortlopende schulden 12.337 11.520

Totaal 118.019 107.354

2021

2021

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(Bedragen x EUR 1,--)

A c t i v a

P a s s i v a

2020

2020
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volgnr. 

€ € € €

Baten 5

Baten van particulieren 13.824 6.566

Baten van bedrijven 35.589 38.674

Som van geworven baten 49.413 45.240

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten of diensten € € €

Overige baten 0 3.162

0 3.162

Som van de baten 49.413 48.402

Lasten

Besteed aan doelstellingen 6

Doelstelling Waakkoffer - VieValise 9.069 19.606

Doelstelling Kinderafdeling 3.935 0

Doelstelling Kerstversiering 8.519 0

Doelstelling VieCuri Coronafonds 10.050 0

Doelstelling Museumtafel 2.000 0

Doelstelling bloemen in het stiltecentrum 750 750

Doelstelling Koffiezetapparaat 579 0

Doelstelling Longgeneeskunde 576 0

Doelstelling Bewegen in de goede richting 0 23.470

Doelstelling Beeldschermen kinderafdeling 0 13.757

Doelstelling Dankprogramma 0 19.002

Doelstelling Tovertafel 0 7.423

Doelstelling Beeldbellen, kranten en boeken corona-patiënten 0 3.128

Doelstelling Kunst in BuitensteBnnen Tuin 0 1.500

Doelstelling Geboorteboekjes Neonatologie 0 5.264

Doelstelling Muziekjong voor oud 0 273

Doelstelling Café Toon doodgewoon 0 150

35.478 94.323

Kosten beheer en administratie 7

Bankkosten 143 142

Algemene kosten 3.944 4.021

4.087 4.163
Som der baten en lasten 9.848 -50.084

Onttrekking aan : € €

Overige reserve 0 0

Bestemmingsfonds 9.848 -50.084
Totaal 9.848 -50.084

2021 2020

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
(Bedragen x EUR 1,--)

20202021
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3. GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

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

Continuïteitsveronderstelling

Schattingen

Financiële instrumenten

Begroting

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.

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.

In het boekjaar 2021 heeft VieAmi nog steeds last ondervonden van het coronavirus. Voor de stichting 

heeft deze uitbraak vooralsnog geen gevolgen voor de financiële positie en continuïteit van de 

stichting. In het bestuursverslag is de impact van het coronavirus nader toegelicht.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

Kortlopende vorderingen

Kortlopende schulden

Grondslagen van resultaatbepaling

Grondslagen van overige- en bestemmingsreserve

Overige reserve:

Bestemmingsreserve:

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.

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 deze bestemmingsreserve.

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

toegevoegd of in mindering gebracht op de bestemmingsreserve algemeen. 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.

De baten betreft de werving van donaties en giften 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.

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(Bedragen x EUR 1,--)

1. Vorderingen 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 13.703 1.700

Overige vorderingen en overloop activa 2.105 6.408

Totaal vorderingen en overlopende activa 15.808 8.108

Toelichting :

2. Liquide middelen 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Rabobank lopende rekening 102.211 99.246

Toelichting :

3. Reserves 31-dec-20 Overig Dotatie Onttrekking 31-dec-21

€ € € € €

Overige reserve 25.000 4.087 0 4.087 25.000

Totaal overige reserve 25.000 4.087 0 4.087 25.000

Toelichting :

De looptijd van de vorderingen is korter dan een jaar. Er is in 2021, net als in voorgaande jaren, geen 

voorziening voor oninbaarheid gevormd. 

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

Onder deze reserve is een bedrag gereserveerd van € 25.000,- voor borging van de continuïteit.
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31-dec-20 Overig Dotatie Onttrekking 31-dec-21

€ € € € €

Bestemmingsreserve :

Algemeen 46.330 -13.922 22.524 0 54.932

Oncologiecentrum 0 10.900 10.900

Kerstversiering 0 7.430 1.089 8.519 0

Waakkoffer - VieValise 3.894 7.500 9.069 2.325

VieCuri Coronafonds 10.050 10.050 0

Prax Fit Thuisdialyse 9.810 9.810

Museumtafel 0 1.250 750 2.000 0

Kinderafdeling 0 6.000 3.935 2.065

0 576 576 0

750 750 0

0 579 579 0

0 650 650

Totaal bestemmingsreserve 70.834 -4.087 49.413 35.478 80.682

Toelichting :

4. Kortlopende schulden 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 9.780 0

Overige kortlopende schulden 2.557 11.520

Totaal kortlopende schulden 12.337 11.520

In boekjaar 2021 is de bestemmingsreserve algemeen licht toegenomen omdat er meer bedragen 

zijn ontvangen (kolom dotatie) die nog toegewezen moeten worden aan een nader vast te stellen 

doelstelling ten opzichte van uitgaven die hier additioneel uit worden gefinancieerd (kolom overig).

Wondexpertisecentrum

Bloemen in stiltecentrum

Longgeneeskunde

Koffiezetapparaat
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
(Bedragen x EUR 1,--)

5. Baten

Baten van particulieren 2021 2020

€ €

Baten van particulieren - bestemd 12.300 3.413

Baten van particulieren - onbestemd 1.524 3.153

Totaal baten particulieren 13.824 6.566

Baten van particulieren

Toelichting :

Baten van bedrijven 2021 2022

€ €

Baten van bedrijven - bestemd 17.089 33.131

Baten van bedrijven - onbestemd 18.500 5.543

Totaal baten bedrijven 35.589 38.674

Overige baten 2021 2020

€ €

Overige baten - onbestemd 0 3.162

Totaal overige baten 0 3.162

De ontvangen baten van particulieren hebben betrekking op donaties en giften.
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6. Besteed aan doelstellingen 2021 2020

€ €

Doelstelling VieCuri Coronafonds 10.050 0

Doelstelling Waakkoffer - VieValise 9.069 19.606

Doelstelling Kerstversiering 8.519 0

Doelstelling Kinderafdeling 3.935 0

Doelstelling Museumtafel 2.000 0

Doelstelling bloemen in het stiltecentrum 750 750

Doelstelling Koffiezetapparaat 579 0

Doelstelling Longgeneeskunde 576 0

Doelstelling Bewegen in de goede richting 0 23470

Doelstelling Beeldschermen kinderafdeling 0 13757

Doelstelling Dankprogramma 0 19002

Doelstelling Tovertafel 0 7.423

Doelstelling Beeldbellen, kranten en boeken corona-patiënten 0 3.128

Doelstelling Kunst in BuitensteBnnen Tuin 0 1.500

Doelstelling Geboorteboekjes Neonatologie 0 5.264

Doelstelling Muziekjong voor oud 0 273

Doelstelling Café Toon doodgewoon 0 150

35.478 94.323

7. Kosten beheer en administratie 2021 2020

€ €

Bankkosten 143 142

Algemene kosten 3.944 4.021

4.087 4.163
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