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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT
Aan: Het bestuur van stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 7 tot en met bladzijde 14 opgenomen jaarrekening
2016 van stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum te Amersfoort beoordeeld. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten
over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C2 “Kleine fondsenwervende organisaties” (RJk C2).
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van
onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethisch voorschriften
en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen
dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen
van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens
alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel
tot uitdrukking.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants

Orteliuslaan 1051 - Postbus 8118 - 3503 RC Utrecht
Tel: 088 277 2000  Utrecht@mazars.nl
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296).

CONCLUSIE
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C2 “Kleine fondsenwervende organisaties” (RJk C2).

Utrecht, 28 juni 2017
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

w.g. Drs. J.G. Rauw RA
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Algemeen
Het jaar 2016 stond in het teken van de werving voor en realisatie van 19 projecten voor een comfortabele inrichting en prettige aankleding van
het topklinische ziekenhuis aan de Maatweg in Amersfoort.
Meander Medisch Centrum streeft ernaar om iedere dag de best mogelijke zorg te leveren, op een manier die is vervat in de kernwaarden
klantvriendelijk, betrouwbaar en deskundig. Het ziekenhuis heeft de ambitie om het huidige kwaliteitsniveau vast te houden, ondanks het feit
dat de laatste jaren de financiering van de zorg enorm is gekrompen en naar verwachting nog verder zal versoberen. Er is steeds minder
zorgbudget beschikbaar, waardoor heel kritisch naar de uitgaven gekeken moet worden. Belangrijk te vermelden is dat Meander Medisch
Centrum geen enkele concessie wil doen als het gaat om de door haar geleverde kwaliteit van zorgverlening. Het huidige hoogwaardige en
topklinische niveau van de medische zorg is gegarandeerd. Meander Medisch Centrum is daarbij sterk gericht op de klantbeleving van de
patiënten en daar sluiten de vriendenstichting zich graag bij aan.
Om alle ambities waar te kunnen maken en de huidige kwaliteit te borgen, heeft Meander Medisch Centrum ingezien dat vanuit de huidige
zorgbudgetten geen extra voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. In dat licht is in 2012 besloten de vriendenstichting op te richten, gericht
op private financiering van deze voorzieningen. In eerste instantie was de fondsenwerving gericht op de extra’s in het nieuwe topklinische
ziekenhuis aan de Maatweg. Afgelopen periode vond daarin een omslag plaats naar projecten die noodzakelijk zijn voor het bieden van een
comfortabele en prettige omgeving aan patiënten en bezoekers in een moeilijke periode van ziek zijn, breder dan alleen de aankleding van het
ziekenhuis.
Visie
Onze ambitie en droom is dat alle patienten en bezoekers genieten van de beste medische zorg, in een prettige omgeving.

Missie
Wij willen een een vooruitlopende fondsenwervende stichting zijn met een voorbeeldfunctie die actief is op deze gebieden: warmte/aankleding,
preventie/lifestyle, homecare en service/gastvrijheid om het welzijn van de patiënt te dienen. De stichting heeft een levendig en groeiend
netwerk en kan toegevoegde waarde creëren voor de sponsors. We willen aanpassingen realiseren om het voor patienten en bezoekers nog
aangenamer te maken. Met familiekamers, bedbanken, speelplekken, kunst en groen zorgen we voor comfort van patienten.
Doelstelling
De stichting heeft ten eerste ten doel het verlenen van financiële hulp aan Stichting Meander Medisch Centrum ten behoeve van doelen die niet
uit de reguliere middelen van Stichting Meander Medisch Centrum betaald kunnen worden en het zijn van platform teneinde de
werkzaamheden te coördineren die ten behoeve van Stichting Meander Medisch Centrum worden verricht door andere instellingen en
rechtspersonen die een doel nastreven dat gelijk is aan of verwant is met het doel als hierboven verwoord voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Governance
Het bestuur van Stichting Vrienden Medisch Centrum bestond in 2016 uit 7 leden. Annemieke Vermeulen (burgemeester van Leusden) als
voorzitter (sinds 2012), Marten Otten (MDL-Arts Meander Medisch Centrum) als secretaris (sinds 2012), Otto Brands (belastingadviseur en
partner bij MTH Accountants & adviseurs) als penningmeester (sinds 2014) en Aart Veldhuizen (notaris Veldhuizen Beens van de Castel, sinds
2012), Jan-Willem van Lieshout (makelaar-taxateur og RT Molenbeek Makelaars BV, sinds 2015), Fien Vermeulen (nieuwslezer bij QMusic,
nieuw sinds 2016) en Harry Helwegen (partner bij Diligence, nieuw sinds 2016) als bestuursleden. Er waren de volgende bestuursmutaties:
Hans Kattemölle nam afscheid als bestuurslid in januari 2016, Fien Vermeulen werd nieuw bestuurslid in mei 2016 en Harry Helwegen
verwelkomden we als nieuw lid in juli 2016. In december 2016 nam Annemieke Vermeulen afscheid als voorzitter wegens haar vertrek als
burgemeester naar Zutphen. Marten Otten neemt haar taak als vice-voorzitter waar. Het bestuur heeft haar werkzaamheden onbezoldigd
verricht. Frank de Reij was als voorzitter van de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum, adviseur van de vriendenstichting.
Er zijn diverse vrijwilligers verbonden aan Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum die zich inzetten als ambassadeur en begeleid worden
door de fondsenwervingsdesk van Meander Medisch Centrum. Dit betreffen twee medewerkers van de afdeling communicatie van Meander
Medisch Centrum, een fondsenwerver en een secretarieel medewerker. Zij voeren werkzaamheden uit voor de vriendenstichting. Vanuit
Meander Medisch Centrum zijn projectleiders benoemd die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de projecten die de vriendenstichting
heeft benoemd. De communicatie door de vriendenstichting verloopt via de afdeling communicatie van Meander Medisch Centrum. Op die
manier wordt er gebruik gemaakt van de bestaande huisstijl en uitingen die er reeds zijn, naast de eigen uitingen die Vrienden Meander
Medisch Centrum beheerd, zoals de website, het facebookaccount en de nieuwsbrief.
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Financieel beleid
Totaal is € 240.486 aan fondsen geworven in 2016, waaronder € 8.698 aan ongeoormerkte giften, € 219.442 aan projectgebonden donaties
en € 12.346 aan donaties in natura. Onder 'activiteiten' worden de gehanteerde wervingsmethodes nader uiteengezet. De bestedingen aan
projecten bedraagt € 75.211, daarnaast is € 12.346 aan donaties in natura uitgevoerd. Het bestedingspercentage baten was aldus in 2016 36%.
In 2016 zijn diverse projecten gerealiseerd en heeft Meander Medisch Centrum declaraties verricht aan stichting Vrienden na oplevering van
projecten. De verhouding tussen de bestedingen en de wervingskosten en kosten van beheer en administratie zijn acceptabel, aangezien
Meander zorgdraagt voor de kosten van overhead. Hierdoor zijn de bestedingen in deze verhouding relatief hoog. Om deze zelfde reden zijn de
wervingskosten in verhouding tot de geworven baten relatief laag en daarom acceptabel.
Ook is er in 2016 € 5.000 ontvangen aan financiële sponsoring en specifiek bestemd voor Meander Medisch Centrum ter dekking van de
kosten van evenementen.
De solvabiliteit op balansdatum is 92% (31 december 2015: 87%). De liquiditeitspositie per ultimo 2016 is relatief ruim door een acceptabele
omvang van de reserves en fondsen. Deze positie wordt periodiek gemonitord aan de hand van de cockpit (projectoverzicht) en het
bijbehorende banksaldo.
Donaties in Natura
Diverse bedrijven hebben Meander Medisch Centrum activiteiten en producten in natura geschonken, waardoor we hiervoor geen kosten
hoefden te maken. Deze zijn gewaardeerd op circa € 12.346. Een paar voorbeelden: We ontvingen we van BDU Media een advertentie- en
stoppercampagne in de plaatselijke media, AFAS Software steunde ons met het gebruik van AFAS Online, Smeeing Elektra doneerde
sinterklaascadeautjes voor de kinderafdeling en Morgens hielp ons met een strategiesessie en het opzetten van LEAN planning.
Fondsen op naam
Van 3 stichtingen zijn in 2015 schenkingen ontvangen voor een fonds op naam. De vermogens van deze fondsen op naam worden beheerd
voor stichting Vrienden Meander Medisch Centrum. In 2016 hebben de volgende onttrekkingen uit deze fondsen plaatsgevonden:
- Stichting Levensbeschouwelijk Centrum: € - Stichting Bijstand: € 18.535
- Stichting Leo Fretz: € 527
Doelrealisatie projecten
A. Opgeleverde projecten
De volgende projecten zijn opgeleverd in 2016:
• Huiskamer geriatrie
• Muziek als medicijn voor patienten op de afdeling neurologie
• VoICe – een communicatieapp voor patienten aan de beademing op de Intensive Care
B. Nieuwe projecten
De volgende nieuwe projecten zijn opgestart in 2016:
• Digital Healing Environment
• Buitenbank ingang gebouw Fysiotherapie & Revalidatie
• Betonnen pingpongtafel bij revalidatietuin
• Apparatuur trainingsruimte B5-C5
• Huiselijke sfeer en comfort C7
• Hometrainer voor langverblijf patienten
• Dementievriendelijke afdeling geriatrie
• Picknickset buitenterras kinderafdleing
• Aankleding kinderkamer SEH
Voor de realisatie van bovengenoemde projecten worden donaties gezocht. Het 3-jarige project Digital Healing Environment is geadopteerd
door hoofdsponsor Rabobank en met dit bedrijf is in mei 2016 een nieuw sponsorcontract afgesloten.
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Onderstaande projecten zijn in 2016 tijdens de ronde voor projectaanvragen geselecteerd en hebben een toekenning ontvangen van fonds
Bijstand voor een bijdrage. Deze projecten zijn in 2016 nieuw opgestart, maar nog niet afgerond.
• Klokken voor kwetsbare ouderen
• Aankleding terras Symfora en spinningfiets
• Inrichting binnentuin
• Enjoj. App voor wachtplezier
• Startbijdrage voor stichting Wetenschappelijk Onderzoek Meander Medisch Centrum
C. Lopende projecten
• Voor het lopende project LUCE (beeldbepalend kunstwerk) zijn donaties geworven en is in samenwerking met de culturele ANBI stichting
Open Oog de financiële dekking rond gemaakt voor dit bijzondere project.
• Ook voor het langlopende project multifunctionele bedbanken mochten we in 2015 weer een mooie donatie ontvangen van een medewerker
voor een bedbank opgedragen aan de service-assistenten van Meander.
• Voor de kindvriendelijke operatieafdeling is er contact gelegd met een stichting die met ons meedenkt over een goede realisatie en financiële
adoptie van dit project.
• Voor sfeer op de Intensive Care is naast kleinere donaties een grotere schenking ontvangen voor de zorgstoelen. Dit project is bijna voor de
helft gedekt.
• T.a.v aankleding van de galerij, de activiteitenweger en de groene aankleding van de openbare ruimte zijn geen bijzonderheden te melden in
het verslagjaar.
De projectinformatie van lopende en afgesloten projecten is te vinden op www.vriendenvanmeander.nl/projecten.
Activiteiten
In 2016 vonden diverse activiteiten plaats voor Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum zoals de gezamenlijke campagne voor LUCE van
Open Oog met de ontwikkeling van een kleine kunstsculptuur voor grote gevers die tijdens een bijzondere expositie van Nick Ervinck in de
galerij te bewonderen was. Het jaar begon met een strategiesessie waar de lijnen en speerpunten tot 2020 overzichtelijk zijn uitgezet in een A3
volgens het LEAN principe die ook elders in Meander wordt geïmplementeerd. Deze LEAN methodiek heeft in 2016 tevens geleid tot
procesverbetering van de projectbegeleiding en een jaarlijkse aanvraagronde voor nieuwe projecten. Er is verder gewerkt met het
donateurssysteem voor een goede administratie op giften en contacten. Dit ERP-systeem functioneert heel prettig en is aangeboden door
Vriend van het eerste uur AFAS Software. In het eerste half jaar is er gewerkt aan bestuursuitbreiding en het oprichten van een Comité van
Aanbeveling die op 2 september tijdens een feestelijke lunch werden geïnstalleerd. Het Comité van aanbeveling bestaat uit 6 burgemeesters.
In mei werd het Vriendendiner gehouden op Landgoed de Paltz met Herman van Veen en Edith Leerkes, waar een mooie samenwerking mee
is afgesloten. In juni werd actie gevoerd rond de marathon Amersfoort voor de inrichting van de wachtplek bij radiologie onder het motto: “Opzij
voor de galerij”. San Marco hield voor het derde jaar een grote actie met de verkoop van het Meanderijsje. In oktober was er een uitverkocht
opleidingscongres voor medisch specialisten, opleiders en AIO’s, een samenwerkingsverband tussen de Meander Academie en hoofsponsor
Rabobank. Ook was er het Raar maar Waar festival waar de Vrienden van Meander actief bij aanwezig waren. In december hielden we voor het
3e jaar de succesvolle wenslichtjes actie met als afsluiting het kerstconcert waarbij ook particuliere vrienden waren uitgenodigd. Er was
doorlopend aandacht op sociale media en in diverse persuitingen, het bereik en de naamsbekendheid van de Vrienden van Meander is
gegroeid. Er vonden verder doorlopend vriendenwerving plaats bijvoorbeeld via het huis-aan-huis blad Meanderstroom en nieuwe
bedrijfsdonateurs kregen we vooral via persoonlijke contacten. Ook waren er giften en toezeggingen na diverse aanvragen bij
vermogensfondsen.
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Toekomst
Aan het einde van het verslagjaar 2016 kan dankbaar worden teruggekeken op de goede basis die is gelegd voor de Stichting Vrienden
Meander Medisch Centrum. Het bestuur is blij met de steun en bekendheid voor het werk. Het goede doel sluit graag aan bij de behoefte die
leeft in de samenleving bij particulieren en bedrijven dat ze graag geven aan concrete kleinschalige projecten met weinig overhead die er écht
toe doen. In 2017 viert de vriendenstichting haar lustrum en wordt een nieuwe voorzitter verwelkomd. In 2017 gaat de werving voor lopende en
nieuwe projecten door. De begroting 2017 laat een nihil resultaat zien bestaande uit 259k aan opbrengsten 259k aan projectkosten. De
belangrijkste (algemene) risico's en onzekerheden betreffen de solvabiliteit en het instandhouden van de baten uit fondsenwerving in de
toekomst. De solvabiliteit wordt afdoende instand gehouden, doordat er niet eerder geld worden uitgegeven aan een project, dan dat er is
ontvangen. Doordat Meander de kosten voor overhead draagt, wordt er daarnaast niet ingeteerd op het eigen vermogen. Voor het
instandhouden van de baten uit fondsenwerving is er in 2016 een wervingsactie opgezet voor nieuwe particuliere Vrienden. In 2017 zullen 250
nieuwe vrienden in de laan geworven worden. Verder zullen bestaande activiteiten zoals het succesvolle ‘Wenslichtje voor een Patiënt’ verder
worden uitgebouwd en de zichtbaarheid in het ziekenhuis vergroot met de beschikbare communicatiemiddelen. Het betrekt daar de achterban
zoveel mogelijk bij middels nieuwsbrieven en uitnodigingen voor oplevermomenten. In 2017 wil de stichting nieuwe grote bedrijven binden aan
het belangrijke werk van de stichting. Ook worden weer 3 nieuwe ambassadeurs gezocht die het gezicht van de organisatie worden de
komende jaren en ieder een bijzonder verhaal vertellen over hun relatie met het ziekenhuis. De stichting doet het werk met veel passie om het
ziekenhuis voor iedereen, maar vooral voor de patiënten en hun naasten zo toegankelijk en comfortabel mogelijk te maken.
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BALANS PER
(NA RESULTAAT-

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

€

€

VASTE ACTIVA
FINANCIELE VASTE ACTIVA

1

1.450.000

TOTAAL VASTE ACTIVA

1.450.000
1.450.000

1.450.000

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN

2

Debiteuren
Overige vorderingen

LIQUIDE MIDDELEN
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL

65.492
54.206

3

47.292
54.430
119.698

101.722

705.036

612.243

824.734

713.965

2.274.734

2.163.965
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31 DECEMBER

BESTEMMING)

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

€

€

RESERVES EN FONDSEN
Overige reserves

4

49.416

40.515

Fondsen op naam

5

1.722.749

1.585.195

Bestemmingsfondsen

6

316.040

LANGLOPENDE SCHULDEN

7

KORTLOPENDE SCHULDEN

8

TOTAAL

7

251.206
2.088.205

1.876.916

186.529

284.990

-

2.059

2.274.734

2.163.965
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BEGROTING
€

2016
€

2015
€

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven

13.205
81.782
3.000
142.499

12.286
146.555
1.813.382

SOM DER BATEN

175.000

9

Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie

140.000
300

10

SOM DER LASTEN

140.300

88.237

346.935

SALDO VOOR FINANCIELE BATEN EN LASTEN

34.700

152.249

1.625.288

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

59.000

59.040

15.762

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

93.700

211.289

1.641.050

11

240.486
87.556
681

12

1.972.223
346.640
295

BESTEMMING SALDO
Toevoeging overige reserves
Onttrekking overige reserves ten behoeve van
bestemmingsfondsen
Toevoeging/onttrekking aan fondsen op naam
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfondsen

9.651

20.548

-750
137.554
64.834

-8.291
1.585.196
43.597
211.289
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ACTIVITEITEN
De stichting verleent financiële hulp aan stichting Meander Medisch Centrum ten behoeve van doelen die niet uit de reguliere middelen
van laatstgenoemde stichting betaald kunnen worden.
Het adres van de stichting is Maatweg 3 te Amersfoort. Het kvk-nummer is 55181317.

STELSELWIJZIGING
Tot en met 2015 werd de jaarrekening van de stichting opgesteld conform RJ 650 “Fondsenwervende instellingen”.
Met ingang van 2016 stelt zij haar jaarrekening op volgens RJk C2 “Kleine Fondsenwervende organisaties” van de Raad
voor de Jaarverslaggeving. De reden van deze stelselwijziging is vervroegde toepassing van de nieuw beschikbare richtlijn
voor kleine fondsenwervende organisaties. Deze stelselwijziging heeft geen invloed op het vermogen en het resultaat van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C2.
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. Baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Lasten die hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

FINANCIELE VASTE ACTIVA
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

BESTEMMINGSFONDSEN
Bestemde giften en bijdragen voor nog te realiseren of lopende projecten worden door middel van de resultaatbestemming aan het
betreffende bestemmingsfonds gedoteerd. De in het boekjaar gemaakte kosten c.q. gedane uitgaven inzake de lopende projecten
worden onttrokken aan het betreffende bestemmingsfonds door middel van de resultaatbestemming.
Beperkingen in de bestemming worden door derden aangebracht.

FONDSEN OP NAAM
Fondsen op naam betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. Bestemde giften en
bijdragen voor fondsen op naam worden door middel van de resultaatbestemming aan het betreffende fonds op naam gedoteerd. De in
het boekjaar gemaakte kosten c.q. gedane uitgaven inzake de fondsen op naam worden onttrokken aan het betreffende fonds op naam
door middel van de resultaatbestemming.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactieskosten.
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RESULTAATBEPALING
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag, zonder dat de door de eigen
organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.
Donaties en giften worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Nalatenschappen
worden verantwoord in het jaar dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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TOELICHTING
BALANS

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1. FINANCIELE VASTE ACTIVA
Lening aan Stichting Meander Medisch Centrum

1.450.000

1.450.000

De rentevergoeding bedraagt 4% en wordt jaarlijks betaald. Deze lening is achtergesteld bij alle overige vorderingen ten laste van de
geldnemer. De stichting zal geen zekerheden van de geldnemer verlangen.

2. VORDERINGEN

DEBITEUREN
Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

OVERIGE VORDERINGEN
Vordering inzake Fonds Bijstand
Nog te ontvangen rente

54.206

38.666
15.764

54.206

54.430

28.668
676.368

57.139
555.104

705.036

612.243

3. LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank, rekening courant 3176.6736.98
Rabobank, rekening courant 12.70.11.021

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

RESERVES EN FONDSEN

2016
€

2015
€

4. OVERIGE RESERVES
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Onttrekking overige reserves ten behoeve van bestemmingsfondsen

40.515
9.651
-750

28.258
20.548
-8.291

Stand per 31 december

49.416

40.515

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Overige mutaties

1.585.195
137.554
-

1.600.195
-15.000

Stand per 31 december

1.722.749

1.585.195

5. FONDSEN OP NAAM

Het verloop per fonds op naam is als volgt:

Fonds Levensbeschouwelijk Centrum
Fonds Bijstand
Fonds Leo Fretz

Stand 1
januari

Toevoeging

Besteding

Overige
mutaties

Stand 31
december

39.771
1.464.794
80.630

30
156.526
60

-18.535
-527

-

39.801
1.602.785
80.163

1.585.195

156.616

-19.062

-

1.722.749

De toevoeging aan het Fonds Bijstand bestaat enerzijds uit de vrijval van de bij dit fonds behorende langlopende schuld. Bij uitvraag
bij de diverse projecten bleek de uitstaande verplichting niet meer van toepassing. Anderzijds is de ontvangen rente op de uitstaande lening
aan Meander hieraan toegevoegd. Overige mutaties bestaan uit toegevoegde rente aan de kapitaalstanden en bestedingen aan projecten.
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TOELICHTING
2016
€

2015
€

6. BESTEMMINGSFONDSEN
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

251.206
64.834

207.609
43.597

Stand per 31 december

316.040

251.206

Het verloop per bestemmingsfonds is als volgt:

Aankleding
Kunst
Kinderen
Groen binnen en buiten
Activiteiten

Stand 1
januari

Toevoeging

Besteding

Overige
mutaties

Stand 31
december

28.534
80.186
115.945
21.236
5.305

21.509
33.188
24.533
1.000
40.000

-15.023
-18.821
-18.472
-3.833

105
750
-105

35.125
113.374
121.657
4.514
41.367

251.206

120.230

-56.149

750

316.037

186.529

284.990

-

2.059

7. LANGLOPENDE SCHULDEN
Langlopende schuld inzake Fonds Bijstand
Onder de langlopende schulden zijn de nog uit te keren bedragen opgenomen die op projectbasis zijn
toegezegd. Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor bijstand toezeggingen.

8. KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schuld inzake Fonds Bijstand

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Er is geen sprake van niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016
€

BATEN

2015
€

9. BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven

13.205
81.782
3.000
142.499

12.286
146.555
1.813.382

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

240.486
-

1.972.223
-

Som van de baten

240.486

1.972.223

Uitgaven bestemmingsfonds Kinderen
Uitgaven bestemmingsfonds Aankleding
Uitgaven bestemmingsfonds Activiteiten
Uitgaven bestemmingsfonds Groen binnen en buiten
Uitgaven donaties in natura
Uitgaven fondsen op naam

18.821
15.023
3.833
18.472
12.346
19.062

10.672
165.434
48.654
26.505
95.375

Bestedingen

87.556

346.640

LASTEN

10. BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Bestedingen aan doelstelling als % van de totale baten

36%

Het percentage is relatief laag. Voor een toelichting wordt verwezen naar onderdeel 5. Fondsen op naam.
Bestedingen aan doelstelling als % van de totale lasten

99%

11. BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten fondsenwerving
Lasten bank

400
281

295

681

295

59.040

15.762

12. FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Ontvangen rente

Stichting Meander Medisch Centrum draagt alle overige directe en indirecte lasten van stichting Vrienden Meander Medisch Centrum.

Vastgesteld d.d.

M. Röell

voorzitter

O. Brands

penningmeester

M.H. Otten

secretaris

A. Veldhuizen

lid
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F. Vermeulen

lid

J. van Lieshout

lid

H.J.G. Helwegen

lid
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OVERIGE GEGEVENS
STATUTAIRE REGELING INZAKE RESULTAATBESTEMMING
De statuten van de stichting kennen geen bepalingen omtrent de bestemming van het financiële resultaat. In artikel 12 is opgenomen dat
bij ontbinding van de stichting het batig saldo zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting moet worden
aangewend.
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