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Doelstelling
•

•

•

De Stichting heeft in overeenstemming met haar statuten tot doel het, als algemeen nut beogende
instelling, bevorderen van de kwaliteit van patiëntenzorg te verlenen door het Ziekenhuis door het
(financieel) ondersteunen van activiteiten en projecten van het Ziekenhuis of daarmee verbonden
algemeen nut beogende instellingen, die niet of moeilijk uit de reguliere budgetten kunnen worden
bekostigd.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het aanvaarden of doen van schenkingen respectievelijk het ontvangen van legaten of het
aanvaarden van nalatenschappen,
- het werven van financiële middelen,
- beleggen van vermogen om met de opbrengst het doel te bereiken,
- al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsdoelen
•

•

De focus in het beleid is (mede) gericht op het ontwikkelen en ondersteunen van patiënt- en/of
zorgspecifieke activiteiten binnen of gerelateerd aan het ziekenhuis VieCuri in samenwerking met
bestuur, management, medewerkers en/of medische staf van de organisatie VieCuri Medisch
Centrum voor Noord-Limburg (centraal topklinisch opleidingsziekenhuis voor bewoners regio
Noord-Limburg en aangrenzende gebieden) en/of andere partners;
Tweede aandachtspunt is het ondersteunen van initiatieven of vormen van wetenschappelijk
onderzoek en/of innovatieve activiteiten binnen VieCuri, die zonder deze vorm van ondersteuning
niet dan wel zeer moeilijk van de grond zouden komen.

Wijze van ondersteuning
•

•

De wijze van ondersteuning sluit aan bij de scope en het karakter van het te ondersteunen
initiatief of project en kan variëren van bijvoorbeeld middelen voor de inzet van personeel, de
aanschaf van apparatuur of financiële ondersteuning van (kleinschalige) initiatieven die na een
pilotfase structureel verankerd (kunnen) worden in de organisatie of haar omgeving.
De statutaire doelstelling sluit het zelfstandig financieren van initiatieven of projecten niet uit, maar
in de praktijk gaat het bijna altijd om het ondersteunen van activiteiten, waaraan meerdere
(netwerk)partners een (financiële of andersoortige) bijdrage leveren

Fondsenwerving
•

Er vindt vanuit de stichting geen actieve fondsenwerving plaats. De statuten laten echter ruimte
voor het ontvangen en verstrekken van giften, legaten e.d..

Vermogensbeheer en verantwoording
•
•

Het beheer van het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een externe
vermogensbeheerder, die binnen de afspraken van de assetmix de gelden beheert en belegt.
Jaarlijks wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en financiële
resultaten en posities in de vorm van een door de accountant beoordeelde jaarrekening en
jaarverslag.

Vermogensbesteding
•

De beschikbaarstelling en besteding van middelen vindt plaats met expliciete instemming van het
bestuur van de stichting conform de statutaire doelstelling en in overeenstemming met resp.
inachtneming van de hierboven omschreven beleidskader.
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