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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

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 250 (brons), 500 (zilver) of 1000 (goud) euro per 

jaar. 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.

- 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.
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1.2.2 VieAmi fondsenwerving

1.3 Structuur

1.4 Samenstelling bestuur en directie

Stichting VieAmi wordt bestuurd door zes leden en bestaat uit de volgende personen (peildatum 29 juni):

De heer H. (Hans) van Oijen, voorzitter

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

De heer F. (Frank) Nelissen, penningmeester

De heer J. (Joan) Meeder

Mevrouw I. (Irmgard) Winia-Michon

De heer IJ. (IJsbrand) Schouten

1.5 Statutenwijzigingen

In 2017 hebben er geen statutenwijzigingen plaatsgevonden. 

2. Informatie over de activiteiten en financiële positie

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

werkzaamheden van de directeur en coördinator van VieAmi.

Ook in 2016 kijken we terug op een vruchtbaar jaar. Voor de VieAmi Ambassadeurs zijn er weer diverse 

interessante bijeenkomsten georganiseerd. Vele tientallen mensen zijn door VieAmi ontvangen in VieCuri 

voor een presentatie en/of rondleiding. Reacties waren telkens ronduit positief en vaak hebben deze 

bezoeken geleid tot een donatie aan VieAmi of het vooruitzicht op een donatie. Met de financiële middelen 

bijeengebracht door onze Ambassadeurs, diverse verenigingen en organisaties werd weer een aantal mooie 

projecten en donaties gerealiseerd die extra's brachten voor de patiënten van VieCuri. Deze gezamenlijke 

mooie doelen zorgen voor een sterkere verbondenheid tussen VieAmi én VieCuri en inwoners van deze 

regio. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten.

Tot nu toe was fondsenwerving voornamelijk gericht op het vinden van sponsors voor de projecten van 

VieAmi. In het korte verleden van VieAmi hadden projecten een grootte van 5.000 tot 60.000 euro. 

Sponsoring is altijd gerelateerd aan een specifiek project en vaak eenmalig. VieAmi’s doel om VieCuri 

sterker te verankeren in de Noord-Limburgse samenleving vraagt om projecten met een grotere impact. In 

2016 startte dan ook het grootste VieAmi-project tot nu toe: Orangerie en beleeftuin Oncologiecentrum. 

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

manier een bijdrage 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.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur A. (Annette) Theuws, met ondersteuning van coördinator C. 

(Cyrella) Beckers.
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2.1 Activiteiten

2.1.1 Webcams couveusesuites 

2.1.2 Kinderen met diabetes

In oktober 2016 organiseerden de diabetesverpleegkundigen van VieCuri een leuke

activiteit voor kinderen met diabetes. Dit dankzij een donatie van de medewerkers en directie van MGG

2.1.3 Activiteiten vleugelpiano

2.1.4 Orangerie & beleeftuin

In 2016 werd gestart met het grootste VieAmi-project tot nu toe: de Orangerie met beleeftuin bij het

2.1.5 VieAmi Golftoernooi

Op 20 mei 2016 organiseerde VieAmi voor de derde keer een Golftoernooi, dit keer weer bij Golf- en

2.1.6 Legotafel

Bij de oplevering van de vernieuwde kinderafdeling in 2015 legden de werknemers van de bij VieCuri

werkzame bouwbedrijven maar liefst 700 euro bij elkaar voor de kinderafdeling. Zij wilden graag iets

voor de kinderen doen en met deze legotafel is dat werkelijkheid geworden. De tafel werd in april 2016

overhandigd.

2.1.7 Ambassadeursbijeenkomsten

Ambassadeurs, samen met bestuurders, managers en specialisten van VieCuri. Thema's: ketenzorg,

nieuwbouw Venray, toekomst van oncologie en patiëntenportaal / eHealth.

Sinds oktober 2016 kunnen ouders met een kindje in de couveuse gebruikmaken van webcams om naar hun 

kleintje te kijken. Ook ouders, vrienden of familie in het buitenland kunnen zo, als de ouders dat willen, via 

een beveiligde verbinding inloggen om de baby te bewonderen. VieAmi is in 2015 gestart met de 

fondsenwerving voor dit project. Dankzij gulle gevers, sponsoren en speciale activiteiten werd de benodigde 

14.000 euro opgehaald en kon het project in 2016 worden gerealiseerd.

Netherlands uit Tegelen, die hun kerstactie van 2015 in het teken zetten van kinderen met diabetes. 

Daarnaast ontvingen de diabetesverpleegkundigen nog een donatie voor hun patiënten. Ook deze is bestemd 

voor een leuke activiteit.

In 2015 ontving VieCuri van de VieAmi Ambassadeurs een vleugelpiano. In 2016 is deze vleugelpiano 

definitief aangekocht. De vleugelpiano is voor iedereen vrij te bespelen. In 2016 is de plek van de 

vleugelpiano door een sponsor aangekleed met geluiddempende elementen in de vorm van bloembladen. 

Daarnaast zijn er tal van activiteiten rondom de vleugelpiano georganiseerd, naast de pianisten die elke 

week spelen. Tijdens de Week van de Dementie speelde vrijwilliger Leo dagelijks oude Venlose liedjes 

voor dementerende patiënten en hun naasten.

Oncologiecentrum van VieCuri Venlo. Dit beoogt een mooie plek te worden voor patiënten en hun naasten 

die een bezoek brengen aan het Oncologiecentrum. Waar je even je gedachten kunt verzetten en tot rust 

komt. Een beetje afleiding van alle zorgen die met deze ziekte gepaard gaan. In 2016 werd al ruim 22.000 

euro opgehaald voor de Orangerie. De Orangerie moet begin 2018 klaar zijn.

Countryclub Geijsteren. Alle opbrengsten van deze dag kwamen ten goede aan de Orangerie en beleeftuin 

van het Oncologiecentrum in VieCuri Venlo. Dankzij alle deelnemers en sponsoren leverde deze dag het 

mooie bedrag van 10.600 euro op.

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

In 2016 organiseerde VieAmi twee grote bijeenkomsten en drie lunchbijeenkomsten voor deze
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2.1.8 Bezoeken aan VieCuri

2.1.9 Diverse donaties aan kinderafdeling

2.2 Financiële positie

De gemaakte kosten t.b.v. de fondsverwerving waren 6% ten opzichte van de totale opbrengsten.

In de jaarrekening wordt uitgebreid verder ingegaan op de jaarcijfers over 2016.

2.3 Beleid kosten en opbrengsten van fondsenwerving

2.4 Beleid omvang en functies reserves en fondsen

2.4.1 Continuïteitsreserve

2.4.2 Bestemmingsreserve

2.5 Communicatie met belanghebbenden

In 2016 is er door VieAmi voor 85.000 euro aan opbrengsten binnen gehaald ten opzichte van 46.000 euro 

aan kosten, waarvan 5.000 euro voor het organiseren van het golftoernooi.

Van de totale kosten had 89% betrekking op uitgaven ten behoeve van een benoemde doelstelling. De 

overige 11% had betrekking op kosten die gemaakt zijn voor het realiseren voor de opbrengst van het 

golftoernooi.

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 continuïteitsreserve.

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.

Ook in 2016 ontving VieAmi weer diverse groepen en clubs namens VieCuri. Stichting Musical Stella Duce 

bracht een bezoek en overhandigde de cheque van hun benefietconcert voor webcams in de couveusesuites. 

Business Vision Venray kreeg meer inzicht in de ontwikkelingen op zorggebied en VieCuri Venray in het 

bijzonder. De businessclub van VHC werd rondgeleid over diverse afdelingen van het ziekenhuis.

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.

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.

De afdeling Kindergeneeskunde werd ook in 2016 diverse keren verrast met mooie cadeaus en speelgoed. 

Een greep uit de attenties van links naar rechts: knuffels van IKEA, magische kuszakjes van Het Magische 

Draadje, een Sinterklaas gemaakt uit ballonnen van Ballonnenfestijn, knuffels van Toyota Gommans & 

Janssen en Bricks van Plus Benders. Vaak begeleidt VieAmi het ontvangst van deze donaties of zorgt het 

voor de verdiende publicitaire aandacht.
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3. Bestuur en directie

3.1 Taak en werkwijze directie en bestuur

Het bestuur en de directeur zijn in 2016 zes keer in vergadering bij elkaar gekomen.

3.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid

3.3. Wijze van benoeming en zittingsduur

Naam Einde 1e 

termijn

Einde 

2e 

termij
n

Hans van Oijen, 

voorzitter*
2017 2021

Gé Hoffland, vice-

voorzitter
2019 2023

Frank Nelissen, 

penningmeester
2018 2022

IJsbrand Schouten, 2017 2021

Joan Meeder, lid 2017 2021

Irmgard Michon, lid 2018 2022

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)

* Hans van Oijen heeft de functie van bestuurslid overgenomen van Harry Loozen.

* Daan Boot heeft de functie van bestuurslid op 15 maart 2016 overgenomen van Arend Vreugdenhil. 

IJsbrand Schouten heeft inmiddels de bestuursfunctie van Daan Boot overgenomen op 3 februari 2017.

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

Ambassadeurs. Zij treedt op als kenniscentrum met betrekking tot het opzetten en onderhouden van de 

vriendenstichting en kan haar netwerk desgewenst aanspreken. Daarnaast is zij actief betrokken bij 

campagnematige activiteiten van projecten.

Buiten haar statutaire taken adviseert en ondersteunt 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 en jaarverslag. Voor het voeren van de financiële administratie wordt de penningmeester 

bijgestaan door de financiële administratie van VieCuri. De besteding van gelden vanaf 10.000 euro vindt 

plaats met expliciete instemming van het bestuur. 

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

werkzaamheden. De personele inzet van de directeur, coördinator, secretaresse (en incidenteel andere 

disciplines in VieCuri) 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 de Vereniging Medische Staf van VieCuri 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

In het VieAmi Beleidsplan 2017 worden het geplande beleid en de activiteiten van 2017 uitgebreid 

toegelicht. Dit beleidsplan is te bekijken via: https://www.viecuri.nl/vieami/over-vieami/beleid-

enverantwoording/. Hier volgt een samenvatting van de doelstellingen in 2017.

Op het gebied van de VieAmi Ambassadeurs is in 2017 doorgroei gewenst waarbij het bestuur alert wil zijn 

op een meer evenwichtige verdeling tussen de segmenten kennis / cultuur / dienstverlening en industrie. 

Daarnaast willen we streven naar een meer evenwichtige verdeling tussen ondernemers uit de regio Venlo en 

Venray. Mede met het oog op de nieuw te bouwen ziekenhuislocatie in Venray kan dit kansen bieden om 

ook in dat deel van de regio meer naamsbekendheid te verwerven en extra van betekenis te zijn voor 

patiënten. VieAmi verwacht in 2017 ongeveer 20.000 euro aan bijdrages van de Ambassadeurs.

VieAmi richt zich in 2017 op een projectmatige aanpak van fondsenwerving, met inachtneming van de 

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

aan concrete projecten. In 2016 is gestart met de fondsenwerving en voorbereiding van het grootste VieAmi 

project tot nu toe: de ‘Orangerie Oncologiecentrum’. In 2017 wordt dit project gecontinueerd en streven we 

naar afronding van de fondsenwerving. Daarnaast blijven we net als in eerdere jaren donaties en giften aan 

VieCuri faciliteren. In 2016 is hier een nieuw kanaal aan toegevoegd: de mogelijkheid voor interne 

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

kerstgeschenk. Nieuw in 2017 is de start van een VieAmi-fonds. VieAmi stelt ieder kwartaal maximaal 1500 

euro ter beschikking aan de interne VieCuri organisatie voor diegene met een aansprekend idee. Dit idee 

moet waarde toevoegen aan de zorgbeleving van patiënten. Ook hierbij is de randvoorwaarde dat het idee 

niet past binnen de reguliere financiële middelen van VieCuri. De verwachte inkomsten in 2017 zullen sterk 

afhankelijk zijn van de projecten die zich aandienen.
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ALGEMENE GEGEVENS

dhr. drs. J.G.M. van Oijen voorzitter

dhr. dr. G. Hoffland vice-voorzitter

dhr. F. Nelissen penningmeester

dhr. IJ.C. Schouten * lid

dhr. Dr. J. G. Meeder lid

mw. I. Winia-Michon lid

* Per 1 januari 2017 is D.J.K.H. Boot RA teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur.

Bestuur

dhr. drs. J.G.M. van Oijen dhr. dr. G. Hoffland

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

dhr. Dr. J. G. Meeder mw. I. Winia-Michon

Vaststellen en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2016 is vastgesteld door het bestuur van Stichting VieAmi tijdens de 

bestuursvergadering op 25 juli 2017 ten deze vertegenwoordigd door de directieleden.

Bestuur 
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volgnr.

€ €

Vorderingen 1 21 1

Liquide middelen 2 74 56

95 57

Totaal 95 57

€ €

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve 3 75 42

Bestemmingsreserve 4 20 13

95 55

Kortlopende schulden
Crediteuren 5 0 2

Totaal 95 57

2016

2016

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(in duizenden Euro's, na resultaatbestemming)

A c t i v a

P a s s i v a

2015

2015

8



volgnr. 

€ € € €

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 6 85 42

Som der baten 85 42

Besteed aan doelstellingen 7

Aanschaf Piano vanuit Ambassadeurs 10 0

Doelstelling Natural Light 0 49

Doelstelling Tablets 0 3

Doelstelling webcams couveusesuites 13 0

Doelstelling Inrichting speelkamer 18 0

Doelstelling dagje uit Dialyse patienten 0 2

41 54

Kosten eigen fondsenwerving
Werving baten 5 5

5 5

Som der baten en lasten 39 -17

Toevoeging aan : € €

Continuïteitsreserve 32 21

Bestemmingsreserve 7 -38

Totaal 39 -17

2016 2015

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
(in duizenden Euro's)

20152016
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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

Liquide middelen

Vorderingen

Crediteuren

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

opeisbaar.

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens 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.

De cijfers van 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 

mogelijk te maken.

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.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

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

projectsbegrotingen. Deze projectbegrotingen worden opgesteld zodra een project wordt 

ingediend bij VieAmi. Het bestuur van VieAmi geeft per project akkoord op de 

projectbegroting.
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Grondslagen van resultaatbepaling

Grondslagen van bestemmings- en continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve:

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.

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 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 fondsen en donaties onder aftrek van over de baten geheven 

belastingen (indien van toepassing).
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4. TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

(in Euro's)

1.

2.

3. Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve per ultimo 2016 is als volgt opgebouwd. 

Omschrijving Euro

Saldo ultimo 2014 21.000

Opbrengsten Ambassadeurs 2015 20.000

Afw. bestemmingsreserve Tablets -1.000

Overige opbrengsten 2015 2.000

Saldo ultimo 2015 42.000

Opbrengsten Ambassadeurs 2016 23.000

Opbrengesten Kerstmarkt 2016 16.000

Aanschaf Piano -10.000

Afw. bestemmingsreserve Webcams Cou. 1.000

Overige opbrengsten 2016 3.000

Saldo ultimo 2016 75.000

4.  Bestemmingsreserve

Omschrijving Webcams Kinderen Orangerie Inrichting Totaal

Couveuse met Diabetes Oncologie Speelkamer

suites

Fondswerving 2013 0

Fondswerving 2014 0

Fondswerving 2015 18.000 18.000

Fondswerving 2016 1.000 1.000 24.000 18.000 44.000

Totaal werving ultimo 2016 19.000 1.000 24.000 18.000 62.000

Af : Kosten 2013 0

Af : Kosten 2014 0

Af : Kosten 2015 -5.000 -5.000

Af : Kosten 2016 -13.000 0 -5.000 -18.000 -36.000

Bestemmingsreserve voor

overheveling continuïteitsreserve 1.000 1.000 19.000 0 21.000

Overgeheveld naar continuïteitsres. -1.000 0 0 0 -1.000

Totaal bestemmingsreserve 0 1.000 19.000 0 20.000

Liquide middelen

Dit betreft direct opvraagbare banktegoeden. Alle liquiditeiten staan op de bankrekening van de 

Rabobank.

Vorderingen

Ultimo 2016 staan nog 10 facturen voor Euro 5.000,00 open die verstuurd zijn naar ambasadeurs inzake 

hun ambassadeurschap 2016. Tevens is er een voorboeking gemaakt Euro 16.135,00 voor ontvangsten 

vanuit donaties vanuit de kerstgeschenken binnen VieCuri.

Totaalbedrag bedraagt Euro 74.000,-.

In 2016 is de fondsenwerving verder uitgebouwd met het project kinderen met Diabetes, Orangerie 

Oncologie en Inrichting Speelkamers. De opname in de balans van deze posities betreffen netto 

bedragen, dat wil zeggen de kosten worden op de opbrengsten in mindering gebracht. 
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5. Crediteuren

6.

Door de Ambassadeurs is een totaalbedrag van Euro 23.000,- bijeengebracht.

De overige opbrengsten van Euro 3.000,- zijn samengesteld uit een aantal kleinere donaties.

7. Besteed aan doelstellingen

In 2016 is Euro 1.000,- bijeengebracht voor het project webcams couveusesuites, Euro 1.000,00 voor 

het project Kinderen met Diabetes, Euro 18.000,00 voor het project Inrichting Speelkamer en Euro 

24.000,00 voor het project Orangerie Oncologie waarvan Euro 15.000 middels een eigen georganiseerd 

golftoernooi.

Eind december 2016 staat nog een positie open van Euro 100,- te betalen aan Hees audiovisueel in 

verband met een presentatie in de kapel te Venray.

In 2016 is voor de realisatie van de Inrichting Speelkamer een bedrag besteed van Euro 18.000,-. Dit 

project is nu volledig afgerond.

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

Baten uit eigen fondsenwerving 
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5. Specificatie en verdeling kosten naar bestemming geconsolideerd

Bestemming Doelstelling        Werving Baten Beheer Totaal Totaal
(in duizenden euro's) Eigen Donaties & Adm. 2016 2015
Lasten Webcams Kinderen Orangerie Speelkamer Overige Fondswerving

Bestedingen aan de doelstelling 13 0 0 18 10 55 30 0 44 -12

Kosten eigen fondswerving 0 0 5 0 0 0 0 0 -5 -5

13 0 5 18 10 55 30 0 39 -17

Kengetallen:
2016 2015

Totale besteding doelstelling t.o.v. lasten 89% 92%

Totale kosten fondswerving t.o.v. baten 6% 12%
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