Jaarverslag 2018

Stichting Vrienden van Amphia

Inhoudsopgave
Inleiding

3

1. Algemene informatie stichting Vrienden van Amphia

4

2. Gerealiseerde projecten in 2018

5

3. Nieuws en informatie

9

4. Samenwerking en informatie-uitwisseling

9

5. Transparantie en fiscale status

10

6. Ondersteuning door Amphia

10

7. Contactgegevens

11

2

Inleiding

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Vrienden van Amphia.
Onze stichting stelt zich, in het kort gezegd, ten doel het verblijf voor patiënten in het ziekenhuis
aangenamer te maken middels het bieden van voorzieningen, welke niet in het reguliere budget van
het ziekenhuis kunnen worden opgenomen. Daartoe tracht zij gelden en middelen te verwerven via
sponsoring, donaties, nalatenschappen en andere bronnen van inkomsten. Wij doen derhalve een
beroep op personen en organisaties binnen en buiten het ziekenhuis. Dat zal alleen lukken wanneer
wij ons steeds met hart en ziel inzetten om maatschappelijk draagvlak te creëren voor onze
steunaanvragen.

Onze stichting is door het CBF erkend als Goed Doel, hetgeen betekent dat wij voortdurend aan de
eisen van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid moeten voldoen; dit wordt jaarlijks gemonitord door het
CBF.

In het kader van de naderende voltooiing van de nieuwbouw op de locatie Molengracht is de
samenwerking met de Raad van Bestuur Amphia en het Bestuur van MSB-A (Medisch Specialistisch
Bedrijf Amphia) geïntensiveerd.

In het jaar 2018 zijn er reeds geoormerkte donaties ontvangen ten behoeve van projecten bij de
Nieuwbouw, zoals bv. het stiltecentrum. Deze gelden kunnen eerst in 2019 worden besteed.

Met genoegen kijken we terug op een mooi jaar 2018. In het bijzonder wil ik vermelden dat wij
gedurende de looptijd van het hele jaar contact hebben gehad met de Tholense Stichting Vrienden
van Siem.

Iedereen die in 2018 een steentje heeft bijgedragen aan stichting Vrienden van Amphia willen wij
hartelijk danken.
Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
P.A.C.M. van der Velden,
Voorzitter
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1. Algemene informatie stichting Vrienden van Amphia.
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 de stichting Vrienden van Amphia
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 41105754.
De stichting is ook geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst.

Samenstelling bestuur stichting Vrienden van Amphia per 31-12-2018:
Voorzitter:

de heer P.A.C.M. van der Velden

Secretaris:

de heer drs. I.A.M. Nolet

Penningmeester:

de heer A.L. van Eck

Leden:

mevrouw mr. M.P. Heerkens
de heer drs. G.P. Verburg
de heer drs. R.E.H.F. Westenburg
mevrouw drs. E.P.M. Voermans.

De heer mr. A.P.M. Jacobs ondersteunt het bestuur als juridisch adviseur.

In mei 2018 is de heer dr. P.J. Stijnen afgetreden als bestuurslid van Stichting Vrienden van Amphia.
De heer Stijnen heeft sinds 2011 de functie van vicevoorzitter vervuld en blijft verbonden als
ambassadeur aan de stichting.

De heer drs. E.P. Beekman, adviseur Kernprogramma Subsidies, sponsoring, fondsenwerving
Kenniskern Amphia Academie, heeft vanaf de oprichting de stichting ondersteund. De heer Beekman
heeft per 1 september 2018 een andere baan aanvaard en Amphia verlaten.

Het bestuur wordt ondersteund bij de uitvoering van haar taken door twee vrijwilligers,
de heer C.P. van Weelden en mevrouw E.M. Goossen.

De heer drs. G.N.W.J. Baaij is in augustus 2018 door Amphia aangesteld als Programmamanager
Fondsenwerving en Sponsoring Nieuw Amphia. Hij werkt nauw samen met de stichting Vrienden van
Amphia.

Het bestuur van Vrienden van Amphia is in 2018 zes keer bijeen geweest.

Meer informatie over de stichting vindt u op: www.amphia.nl/vrienden. Hiermee voldoet de stichting
ook aan de publicatie-eisen die door de Belastingdienst aan een ANBI worden gesteld.
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Vrienden van Amphia is een ‘CBF Erkend Goed Doel’
Vanaf 1 juli 2016 is stichting Vrienden van Amphia een CBF Erkend Goed Doel. Deze erkenning wordt
verleend door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het logo CBF Erkend Goed
Doel laat zien dat de organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het
onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Jaarlijks vindt een check plaats. Eens in de
drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles
plaatsvinden. Meer informatie: www.cbf.nl

2. Gerealiseerde projecten in 2018
Het bestuur gebruikt bij de beoordeling van aanvragen een aantal criteria:
-

draagt het project bij aan het welzijn van patiënten, hun familie en/of bezoekers van Amphia;

-

is het project geen onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en/of de exploitatie van Amphia;

-

het project wordt in principe eenmalig uitgevoerd;

-

zijn er doorlopende kosten;

-

worden de gemaakte kosten op een juiste manier verantwoord.

In 2018 heeft de stichting 8 nieuwe projecten toegekend. Er zijn 2 doorlopende projecten:
Kindermiddagen en Omslagdoeken/ hartenkussens. In het financieel jaarverslag 2018 is in de
toelichting op de resultatenrekening 2018 een overzicht van de projectkosten opgenomen.

In 2018 is de nieuwe polikliniek Keel-, neus-, en
oorheelkunde op locatie Pasteurlaan officieel
geopend met een heel nieuwe look, veel ruimte,
een prachtige ontvangst-/afsprakenbalie en
ontvangstruimte die een eenheid vormt met de
polikliniek. Om het wachten op de poli ook voor
kinderen aangenamer te maken heeft de
stichting Vrienden van Amphia digitale en
handmatige speeltoestellen gefinancierd voor
de poliklinieken KNO op locaties Pasteurlaan
en Langendijk, de laatste delen van de
speeltoestellen zijn opgehangen en de kinderen
zijn laaiend enthousiast.
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Overzicht toegekende projecten 2018
Project
Wandtoestel KNO
Aankleding schildklierpoli
Project Kindermiddagen
Handventilatoren Transmuraal Palliatief
Advies Team
Wand-speelapparaat
Aankleding van het Immunotherapiecentrum
Voice- app Intensive care
Omslagdoeken en hartvormige kussens
IPads oogpoli
Aankleding Stiltecentrum

Aanvrager zorg/ kenniskern Amphia
Zorgkern KNO Langendijk en Pasteurlaan
Zorgkern Oncologisch Centrum/ Chirurgie
Zorgkern oncologisch centrum
Zorgkern Longgeneeskunde
Zorgkern Reumatologie
Zorgkern Longgeneeskunde
Zorgkern Intensive care
Zorgkern Mammacentrum/ Oncologisch Centrum
Zorgkern Oogheelkunde
Zorgkern Geestelijke Verzorging

Ook in 2018 werden de kindermiddagen
weer mogelijk gemaakt door de
Vrienden van Amphia. Deze middagen
zijn bedoeld voor kinderen van wie een
ouder behandeld wordt i.v.m. kanker. Zo
kunnen de kinderen op een andere
manier kennismaken met het
ziekenhuis, ondanks alle zorgen in deze
periode. Met dank aan de collega’s die
de kindermiddagen organiseren, de
kinderen vonden het heel leuk en
interessant.

Donateurs en schenkingen
In 2018 incasseerde de stichting bijdragen van gemiddeld 110 donateurs aan de stichting.

Particulieren, bedrijven, stichtingen en hebben een belangrijke bijdrage aan de stichting geleverd in de
vorm van schenkingen en donaties:
-

Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf – Amphia U.A. (MSB-A)

-

Eind 2018 konden de medewerkers van Amphia via de Tintelingen hun eindejaarsattentie
schenken aan de Lichtjesactie van Vrienden van Amphia

-

Rabobank Breda

-

Stichting ter behartiging van belangen van Vereniging Voormalig Diaconessenhuis Breda

-

Cards to Care

-

Facilitair Bedrijf (verkoop oude inventaris)

-

IJssalon Frezzo Breda

-

Stichting Grace
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-

RK Interparochiële Caritasinstelling Rijsbergen-Zundert

-

Rotary Club Breda-Zuid

-

Stichting Het Arm Kinderhuys En Het Arme Weeshuis Der Kercken Te Breda

-

In oktober hebben 4 ondernemers uit EttenLeur (Initiatiefnemer Hugo van Driel van
Reclamebeesten, Patrick Hommel van Hommel
Autobedrijven, Jeroen Poppelaars van Deba
Bedrijfswagens en Alex Mussers van Bresam
Heftrucks ) 4 supercoole raceauto’s
geschonken aan Amphia. De raceauto’s zijn
bedoeld om kinderen onbezorgd zelf naar de
OK te laten rijden. Dit blijkt niet alleen te helpen
om kinderen een betere ziekenhuis ervaring te
geven, maar is natuurlijk ook heel erg stoer om
te rijden in echte auto van Audi, Mercedes of Lamborghini!
De auto’s zijn zelf te bedienen door de kinderen en verpleegkundigen lopen mee met een
afstandsbediening voor de veiligheid. Ervaringen uit andere ziekenhuizen leren ons dat
kinderen zo minder gestrest naar een operatie gaan.
-

IKEA Breda heeft net als eerdere

jaren de Let’s play campagne m.b.t. kinderen en
spelen. Klanten van IKEA doneerden in de winkel in
Breda 80 knuffels, IKEA deed hier nog een aantal
bovenop, inclusief een keukentje, babygym en
leesboeken. Veel kind patiënten van Amphia zullen
hier plezier aan beleven
-

Ook Hornbach heeft Amphia verblijd

met een donatie van knuffels
-

Stichting Dreamworkers

overhandigde 1.000 handgeschreven kaarten aan mevrouw drs. R. Leber, lid van de
Raad van Bestuur. De wenskaarten zijn bedoeld voor patiënten die tijdens de dagen voor,
op en na de feestdagen in Amphia zijn opgenomen. De kaarten werden verspreid door de
collega's van het Facilitair Bedrijf onder de patiënten op de locaties Molengracht en
Langendijk.
-

3 december 2018, ontvingen de
Vrienden van Amphia van Leandro de
Neef een cheque ter waarde van EUR
5.151,42. Dit bedrag is bestemd voor
Amphia Oncologie. In 2018 werd de
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vrouw van Leandro behandeld in het Oncologisch Dagcentrum van Amphia. Uit het gevoel
om iets terug te doen startte Leandro een actie om geld in te zamelen voor Amphia, voor
andere patiënten en hun naasten.
-

Bakkersland Breda stelde in de kerstperiode voor iedere klinische patiënt weer een
kerststolletje beschikbaar.

-

Stichting Vrienden van Siem genereren jaarlijks, via tal van activiteiten, gelden voor een
elk jaar opnieuw vast te stellen doel: een bijdrage aan de oncologische afdeling van een
ziekenhuis. In 2018 hebben de Vrienden van Siem oncologie Amphia als goed doel
gekozen. Geregeld waren bestuursleden van onze stichting en medewerkers van Amphia
bij door hen georganiseerde evenementen aanwezig zoals een oesterveiling, een
boottocht, een zomervoetbaltoernooi en een zaalvoetbaltoernooi. De jaarlijkse veiling van
het eerste mandje platte oesters leverde 11.200 euro op. Uiteindelijk heeft dit alles
geresulteerd in een, in januari 2019, aan te bieden
bedrag van 31.000 euro. We zijn alle vrijwilligers
van de Vrienden van Siem veel dank verschuldigd.

Alle financiële informatie vindt u in de jaarrekening 2018.

Het aantal overeenkomsten waardoor schenkingen fiscaal volledig aftrekbaar zijn bedroeg 21.

Sinds begin 2018 is in Amphia
het Schildkliercentrum van start.
De stichting Vrienden van
Amphia heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan de
aankleding van de schildklier
polikliniek.
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3. Nieuws en informatie
Amphia bouwt in Breda een nieuw state of the art ziekenhuis. Duurzaam en modern, waar de
hoogste kwaliteit van medische zorg geboden kan worden aan inwoners van de stad en van de
omgeving. Een veilige plek voor patiënten en een plezierige werkplek voor medewerkers en
medisch specialisten, waar zorg wordt verleend met persoonlijke aandacht. Het ziekenhuis bevat
straks de nieuwste medische apparatuur. Maar Amphia wil ook graag andere voorzieningen
bieden die het verblijf veraangenamen of het herstel bevorderen en daarvoor is het ziekenhuis
afhankelijk van de samenwerking en bijdragen van derden.
Draagt u ook een steentje bij? Zo wordt Amphia een beetje van ons allemaal. In de nieuwsbrief
wordt aandacht besteed aan nieuwe en gerealiseerde projecten evenals ontwikkelingen bij de
stichting. Daarnaast communiceert de stichting via de website: www.amphia.nl/vrienden.
Via de website zijn o.a. de nieuwsbrieven van de stichting. beschikbaar evenals informatie over de
projecten van de stichting. Amphia gebruikt sociale media als Facebook en Twitter om eveneens
aandacht te vragen voor projecten van de stichting.
Er bestaat een goede samenwerking met de kenniskern Communicatie en Marketing van Amphia.

Op de foto: een detail uit het
raam van glaskunstenares
Gery Bouw in het toekomstige
Stiltecentrum

4. Samenwerking en informatie-uitwisseling
Het bestuur heeft in 2018 overleg gevoerd met:


Raad van Bestuur Amphia



Bestuur / Medisch Specialistisch Bedrijf - Amphia



Cliëntenraad Amphia



Bredase fondsen en stichtingen

Mevrouw drs. R. Leber, lid van de Raad van Bestuur van Amphia woont als toehoorder de
vergaderingen van de stichting op reguliere basis bij. Hierdoor blijft Amphia evenals het bestuur
van de stichting op de hoogte van elkaars activiteiten. Het bestuur waardeert de goede
samenwerking met de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt voor veel projecten samengewerkt met
de projectorganisatie nieuwbouw Amphia.
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5. Transparantie en fiscale status
De Stichting Vrienden van Amphia is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
en publiceert conform de eisen van de Belastingdienst alle benodigde informatie op de website
www.amphia.nl/vrienden. Het gaat hierbij om zaken als contactgegevens, bestuur, beleidsplan en
jaarverslagen. Daarnaast worden deze en aanvullende gegevens van de stichting ook
gepubliceerd op de website van het CBF gezien de status van de stichting als erkend goed doel:
www.cbf.nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Als verwerker van persoonsgegevens moet stichting Vrienden van Amphia uiteraard voldoen aan
de normen van de AVG.
De stichting registreert de noodzakelijke gegevens van haar donateurs en abonnees op de
nieuwsbrief. De registratie is alléén toegankelijk voor onze medewerkers en gegevens worden
zonder wettelijke dwang niet gedeeld met derden. Ieder heeft het recht om de informatie op te
vragen, of een verzoek tot wijziging of verwijdering in te dienen. Maximaal twee jaar nadat een
lidmaatschap als donateur is beëindigd worden de gegevens definitief verwijderd uit de
administratie. De stichting beschikt over een klachtenprocedure mocht men bezwaar willen
aantekenen.

Het Transmuraal Palliatief Advies Team heeft als doel de
continuïteit en kwaliteit van zorg rondom de palliatieve patiënt te
optimaliseren. Van hen kwam het verzoek voor financiering van
de aanschaf van handventilatoren, ter verlichting van
benauwdheidsklachten. Dankzij de bijdragen van de donateurs
wordt deze service nu geboden.
Voor extra comfort op de afdelingen Oncologie heeft de stichting
bijgedragen aan de aanschaf van portable speakers voor de tv.
Medewerkers van de afdeling geven aan dit een absolute
meerwaarde te vinden voor de patiënten die langdurig op een
isolatiekamer liggen.

6. Ondersteuning door Amphia
Amphia ondersteunde tot 1 september de Vrienden van Amphia met 0,4 fte middels de activiteiten
van de adviseur Kernprogramma Subsidies, sponsoring, fondsenwerving. Deze kosten werden
door Amphia gedragen. Daarnaast zijn er twee vrijwilligers werkzaam die ieder gemiddeld 0.1 fte
ondersteunende activiteiten verrichten.
De Kenniskern Finance en Control van Amphia biedt ondersteuning bij het financieel beheer van
de projecten, communicatie met de bank en het opstellen van de jaarrekening. Tevens verzorgt de
Kenniskern per 1 september 2018 secretariële ondersteuning bij bestuursvergaderingen.
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De Kenniskern Communicatie en Marketing ondersteunt de stichting bij het beheren van de
website, het faciliteren van de nieuwsbrieven en advisering op het gebied van communicatie en
marketing. Deze kosten worden door Amphia gedragen.

7. Contactgegevens
Stichting Vrienden van Amphia
Molengracht 21, 4818 CK Breda
Postbus 90158, 4800 RK Breda
vrienden@amphia.nl
www.amphia.nl/vrienden

Programmamanager
Fondsenwerving en Sponsoring Nieuw Amphia
drs. G.N.W.J. (Giel) Baaij
M 06 21 27 33 52
T 076 59 55 407
E gbaaij@amphia.nl

“Wij willen ziek zijn draaglijker maken. Door een sfeer te bieden
die warm, welkom en gastvrij aan voelt. Zodat je in Amphia
toch een beetje een thuisgevoel ervaart.”
Helpt u ons ook door een steentje bij te dragen?
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