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VOORZITTER AAN HET WOORD
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Sinds 2013 maakt VieAmi zich sterk voor mooie extra’s voor patiënten van VieCuri. Dit
doen wij samen met ondernemers en publiek uit de regio, medewerkers van VieCuri en
vrijwilligers. Zo zorgen we samen voor een meer prettige beleving van de zorg en zetten
wij ons in voor de patiënten van VieCuri.

Het is niet alleen van groot belang dat wij in onze regio een topklinisch ziekenhuis hebben
met een kwalitatief hoogwaardige zorg maar de patiënt dient zich ook zoveel mogelijk
thuis te voelen in zijn of haar ziekenhuis. Wij proberen met VieAmi hier een bijdrage aan
te leveren.

Ook in 2015 is op dit gebied veel bereikt. Met de financiële middelen bijeengebracht door
onze Ambassadeurs, diverse verenigingen en organisaties konden weer een aantal mooie
projecten gerealiseerd worden die wat extra's brachten voor de patiënten van VieCuri.

Onze dank gaat hierbij dan ook uit naar allen die dit mogelijk gemaakt hebben, de
sponsoren, VieCuri medewerkers en vele vrijwilligers.

Doelstellingen

Het versterken van de
betrokkenheid en
verbondenheid van externe
partners, bedrijfsleven en
burgers met het ziekenhuis.

Stichting VieAmi is op 14 januari 2013 opgericht. De stichting heeft als doelstellingen:

Iets extra's in de zorg
aanbieden om zo de
beleving van de zorg voor de
patiënt te veraangenamen. 
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PROJECTEN

Natural Light hartbewaking Tablets voor dialyse-afdeling

Vleugelpiano centrale hal Webcams couveusesuites

Gerealiseerd in 2015 Gerealiseerd in 2015

Gerealiseerd in 2015 Lopend
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Dankzij gulle sponsors zijn alle 14 patiëntenkamers van
de nieuwe hartbewaking van daglichtnabootsing
voorzien. De nieuwe hartbewaking is begin januari 2015
in gebruik genomen. Alle patiëntenkamers zijn voorzien
van Natural-Light verlichting met de sterkte, kleur en
ritme van natuurlijk daglicht. Onderzoek heeft
aangetoond dat patiënten beter slapen, minder
complicatie hebben en sneller herstellen. In totaal werd
ruim €50.000,- geworven voor dit project.

Patiënten die dialyse moeten ondergaan in het
ziekenhuis, liggen gemiddeld drie keer vier uur per week
aan de dialyseapparatuur. Tijdens de dialyse kunnen
deze patiënten niet van hun plek af. Daarom wilden we
juist deze groep mensen de nodige afleiding bieden door
middel van tablets. Dankzij verschillende donaties
hebben we in januari 2015 zeven iPads kunnen
overhandigen aan de dialyse-afdeling in VieCuri Venlo en
Venray.

Op zondag 2 november 2015, tijdens het VieCuri Matinee,

onthulde VieAmi een vleugelpiano voor een enthousiast
publiek. Patiënten en bezoekers van VieCuri Medisch
Centrum kunnen vanaf nu regelmatig genieten van
rustgevend pianospel in de hal van VieCuri Venlo. Deze
vleugel is geschonken door VieAmi en bekostigd uit de
bijdrages van VieAmi Ambassadeurs. De vleugelpiano is
vrij toegankelijk voor iedereen die speelt. 

In juni 2015 is het Geboortecentrum in VieCuri Venlo in
gebruik genomen. Een prachtig nieuw centrum waarin
alle zorg rondom zwangerschap en bevallen gebundeld
is. VieAmi is in 2015 gestart met fondsenwerving voor
webcams voor couveusesuites. In de toekomst kunnen
ouders, familie en vrienden live via een beveiligde
verbinding naar hun kleintje kijken. Dankzij diverse
activiteiten is in 2015 voor 95% van het benodigde
bedrag gerealiseerd.
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ACTIVITEITEN

VieAmi Golftoernooi

Kartmiddag

Ambassadeursbijeenkomsten

Stella Duce benefietconcert
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Sponsorconcert St. Caecilia

Sponsoring kinderspeelkamer

De leerlingen en ouderraad van basisschool St.
Willibrordus uit Venlo organiseerden in 2014 een
kerstmarkt. Hiermee haalden ze ruim €1.550,- op. Deze
opbrengst is op 10 juni 2015 op feestelijke wijze
overhandigd aan een kinderarts en
diabetesverpleegkundige van VieCuri. Met het geld is een
kartmiddag georganiseerd voor kinderen en jongeren
met diabetes die onder behandeling zijn in VieCuri.

Op 29 mei 2015 vond het tweede VieAmi Golftoernooi
plaats bij De Peelse Golf in Evertsoord. Alle opbrengsten
van deze dag kwamen ten goede aan webcams voor
couveusesuites in het nieuwe Geboortecentrum bij
VieCuri Venlo. Dankzij alle mensen die een flight
hebben gekocht en diverse sponsoring bracht deze dag
maar liefst €11.500,- op!

VieAmi wordt ondersteund door VieAmi Ambassadeurs.
Deze ondernemers dragen het ziekenhuis een warm
hart toe en bouwen graag samen met VieCuri aan
goede gezondheidszorg in de regio. Voor deze
Ambassadeurs organiseert VieAmi meerdere
ontmoetingen per jaar, samen met bestuurders,
managers en specialisten van VieCuri. 

Op zondag 29 november 2015 organiseerde Stichting
Musical Stella Duce uit Venlo een benefietconcert ter ere
van de jarige voorzitter Wout Weijmans. De gehele
opbrengst van €1.307,65 ging naar het VieAmi-project
webcams voor couveusesuites in het nieuwe
Geboortecentrum bij VieCuri Venlo.

Op zondag 28 juni 2015 organiseerde VieAmi samen met
Harmonie St. Caecilia uit Blerick een sponsorconcert. De
gehele opbrengst van het concert kwam ten goede aan
webcams voor de couveusesuites in het nieuwe
Geboortecentrum bij VieCuri Venlo. Een geweldig initiatief
van St. Caecilia en een mooie samenwerking! 

Ronde Tafel 94 uit Venlo organiseert jaarlijks activiteiten 

waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. In 2015 was
het goede doel de inrichting van een nieuwe
kinderspeelkamer in VieCuri Venlo. In totaal werd maar liefst
€17.500,- euro binnengehaald. Ronde Tafel 94 heeft dit
bedrag uiteindelijk tot € 20.000,- aan weten te vullen. 
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AMBASSADEURS

Stichting VieAmi introduceerde in januari 2014 het VieAmi Ambassadeurschap gebaseerd op
uitvoerig behoefteonderzoek door middel van denkstanksessies en persoonlijke gesprekken.

Deze Ambassadeurs dragen het ziekenhuis een warm hart toe en bouwen graag samen met VieCuri
aan goede gezondheidszorg in de regio. Voor deze Ambassadeurs organiseert VieAmi meerdere
ontmoetingen per jaar, samen met bestuurders, managers en specialisten van VieCuri. 

In 2015 (peildatum 31 december) zijn er 40 Ambassadeurs die zich aan VieAmi verbonden
hebben door middel van het Ambassadeurschap. De Ambassadeurs kunnen kiezen uit een jaarlijkse
schenking van Euro 250,- (brons), Euro 500,- (zilver), of Euro 1.000,- (goud) per jaar ten behoeve van
projecten van VieAmi. De bijdrages van de VieAmi Ambassadeurs worden ingezet voor extra's voor
de patiënten. 

Overzicht van de VieAmi Ambassadeurs* 

Gerard Schoenmakers | Engie Services Zuid

Francine van Enckevort | Van Enckevort BV

Saskia van de Wiel | Museum van Bommel van Dam

Marco Roeleven | Sweegers en de Bruijn

Roger Scholtes | Media Groep Limburg

Anita Janssen | BPV Accountants & Belastingadviseurs

Paul Hekkens | Ptah kunstadvies

Erik Schnock | Healthcare Corporate

Marcel van Bergen | Carrera C

Hay Thissen | Hela Thissen

Tom Roefs | Munckhof Groep

Jan Klerken sr./jr. | Scelta Mushrooms

Evert Linthorst | Vaes & Linthorst

Hans Hendrikx | ITSN

Patty Kuipers | Gifts Bizz

Jan van den Belt

Geert Göbbels | Auréus Vermogen en Advies

Han van der Eijk | Van der Valk Venlo

Eric Arts | Martin Cuypers

Koninklijke Kusters Engineering

Peter Thissen | Unica Installatietechniek

Jean Jacques Collin

Nico Tissink | Pulse Business Solutions bv

Patrick Eggen | Open Line N.V.

Paul Riswick | Siemens Healthcare

Henk Vostermans | Vostermans Companies

Harold Rutten | Volvo Rutten

Ger Bindels | Van Lanschot Chabot

Jan Simons, Frank Rijnders | Ciran Revalidatie

Rohan Bruggink | Equipe

Dick Hak | Rabobank Venlo e.o.

Bert Haffmans | Sormac B.V.

Jan Houwen | Volantis Adviseurs & Ingenieurs

Hai Berden | Seacon Group

Mark Euwe | Services Valley

Frank Nelissen | Nelissen-Smit Fonds

Peter Joosten | Aeternus

Jan Velmans | Addit BV

Jeroen Sanders | Leolux
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*niet alle Ambassadeurs zijn in dit overzicht opgenomen
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Hans van Oijen       

Gé Hoffland
Frank Nelissen
Daan Boot
Joan Meeder
Irmgard Winia-Michon

Voorzitter  
Vice-voorzitter 
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Van links naar rechts: Irmgard, Cyrella, Annette, Joan, Frank, Gé (zittend)

en Hans (zittend). Daan staat niet op deze foto.

BESTUUR

Het bestuur wordt ondersteund door Bureau VieAmi

Annette Theuws
Cyrella Beckers

Directeur VieAmi
Coördinator VieAmi

Vaststellen en goedkeuring jaarrekening
Stichting VieAmi is gevestigd te Venlo en opgericht per 1 januari 2013.
De jaarrekening 2015 is vastgesteld door het bestuur van Stichting VieAmi tijdens
de jaarvergadering op 14 juni 2016.
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Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Act i va

Pass i va

Vlottende activa

Totaal

volgnr. 2015 2014

Vorderingen
Liquide middelen

1
2

€ €

1
56

4

57 71

Totaal

Reserves en fondsen

Kortlopende schulden

Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds

Crediteuren 5

2015 2014

€ €

42
13

21
51

7255

2

7157

67

4

57 71

3

-1
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Jaarrekening

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

volgnr. 2015 2014

€ €

Baten

Som der baten

Besteed aan doelstellingen

Som der baten en lasten

Toevoeging aan : 

Totaal

Baten vanuit gelieerde steunstichting
Baten uit eigen fondsenwerving

Doelstelling Parkeertaxi
Doelstelling Natural Light
Doelstelling Tablets
Doelstelling webvams couveusesuites
Doelstelling dagje uit Dialyse patiënten

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
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2015 2014

€ €

0
42 79

-37

25

59 25

-17 17

21
-38 33

-16

42 42

0
0
0
0
0

49
3
5
2

-17 17
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Jaarrekening

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

Grondslagen van waardering

Grondslagen van resultaatbepaling

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

De stichting heeft de jaarrekening grotendeels opgesteld volgens Richtlijn RJ650
Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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.

Liquide middelen

Overige activa en passiva

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden.

Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

De baten betreft de werving van fondsen en donaties onder aftrek van over de
baten geheven belastingen (indien van toepassing).

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.

Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

In 2015 heeft geen aftrek voor oninbaarheid plaatsgevonden. 

8Stichting VieAmi | Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo | Telefoon (077) 320 51 38 | info@vieami.nl | www.vieami.nl



Jaarverslag 2015

Jaarrekening

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Vorderingen
Ultimo 2015 staan nog 4 facturen open die verstuurd zijn naar sponsoren webcams
couveusesuites van Euro 200,- en VieAmi Ambassadeurschap van Euro 1.250,-.

Liquide middelen
Dit betreft direct opvraagbare banktegoeden. Alle liquiditeiten staan op de
bankrekening van de Rabobank. Totaalbedrag bedraagt Euro 56.000,-.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve per ultimo 2015 is als volgt opgebouwd:

Bestemmingsfonds
In 2015 is de fondsenwerving verder uitgebouwd met het project webcams
couveusesuites. De opname in de balans van deze posities betreffen netto bedragen,

dat wil zeggen de kosten worden op de opbrengsten in mindering gebracht.

1.

  

3.

  

4.

  

Crediteuren
Eind december 2015 staat nog een positie open van Euro 2000,- te betalen aan
Stichting VieCuri Medisch Centrum in verband met te betalen kosten vanwege
de realisatie van het Natural Light project.
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5.

  

2.
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Jaarrekening

Besteed aan doelstellingen
In 2015 is voor de realisatie van het Natural Light project een bedrag besteed van Euro
49.000,-. Dit project is nu volledig afgerond.

Ten behoeve van nierpatiënten is voor Euro 3.000,- aan tablets aangeschaft. Doordat
voor Euro 2.000,- aan middelen is opgehaald, wordt het tekort van 1.000,- uit de
continuïteitsreserve aangevuld.

Voor het organiseren van het golftoernooi is Euro 5.000,- aan kosten gemaakt.

De kosten voor het organiseren van een dagje uit voor jonge dialysepatiënten waren
Euro 2.000,-

6.

   

Baten vanuit eigen fondsenwerving
In 2015 is Euro 18.000,- bijeengebracht voor het project webcams couveusesuites
waarvan Euro 16.000 middels een eigen georganiseerd golftoernooi. Daarnaast is
voor Euro 2.000,- bijeengebracht door de organisatie van een sponsorconcert. 

Door de Ambassadeurs is een totaal bedrag van Euro 20.000,- bijeengebracht.

De Willibrordusschool heeft Euro 2.000,- gedoneerd voor het organiseren van een
dagje uit voor jonge dialysepatiënten.

De overige opbrengsten van Euro 2.000,- zijn samengeteld uit een aantal kleine
donaties.
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7.
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