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216 I A C CO U N TA N T Stichting

Rapport inzake de sarnengevoegde jaarrekening 2015

Aan het bestuur van
Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstel land
Amstelveen

Amstelveen, 2juni 2017

Mijne dame en heren,

Hierbij bieden wij ons rapport aan inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden
Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen.

Samenstellingsverldaring
Aan: bet Bestuur van Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland

Dejaarrekening van Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de samengevoegde balans per 3 1
december 2015 en de samengevoegde staat van baten en lasten over 2015 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiele versiaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op bet gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door
het tezen van dejaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van dejaarrekening overeenkwam
met onze kennis van Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland. Wij hebben geen controle- of
beoordelings-werkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van dejaarrekening.

Bij bet uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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216 I A CCC U N TA N T S Stkhthzg Vrienden Ziekenhttis Arnste!land

Rapport inzake de san1engevoegde jaarrekening 2015

2 Beschouwing eigen vermogen

Ret eigen vermogen van de stichting bedraagt EUR 72.696 waarvan EUR 3.438
bestemrningsfondsen betreft en EUR 69.258 binnen de doelstelling van de stichting vrij
besteedbaar is. Ret vrij besteedbaar deel van het vermogen is bedoeld om de continuIteit van de
stichting te garanderen en is gebaseerd op de volgende overwegingen:

• De stichting dient te alien tijde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Dejaarlijks
door- lopende uitgaven (tussen de EUR 20.000 en EUR 26.000) dienen voor circa 1,5
jaar gedekt te zijn door het eigen vermogen.

• Het bestuur van de stichting ontvangt regelmatig aanvragen uit het ziekenhuis om
bepaalde activiteiten te ondersteunen. Het bestuur acht het wense!ijk dat er, gezien de
onzekerheid over de hoogte van de inkomsten uit donaties, een zekere buffer aanwezig
is. Door midde! van het handhaven van bet eigen vermogen op circa anderhaif maal de
jaarlijkse uitgaven is het bestuur in staat om, vooruitlopend op de werkelijke inkomsten,
reeds toezeggingen aan de aanvragers te doen.

• Ret eigen vermogen zal in ieder geval in bet kader van de doelstelling van de stichting
worden aangewend.

De bestemmingsfondsen maken webswaar dee! uit van bet eigen vermogen, maar kunnen uit
sluitend worden besteed in het kader van de door de gever opgelegde bestemming. Ret bestuur
van de stichting dient de middelen gereserveerd te houden tot een passende besteding is
gevonden.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

216 Accountants B.V.

f.A. Immink AA
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$tichting Vrienden Zk’ke,zhuis Amste!Iand
Rapport inzake de jaarrekening 2015

3 Bestuursverslag

Activiteiten
De activiteiten van de stichting betroffen in 2015 het ontvangen van donaties van bestaande
donateurs en het werven van nieuwe donaties om zodoende middelen te verwerven om de
doelstelling van de stichting te ktinnen vervullen. In 2015 werd het project i-pads kinderafdeling
afgerond.

De inkomsten bestonden in 2015 grotendeels uit donaties van ruim 720 (2014: $50) donateurs.
In 2015 stonden bij de stichting ruim 1 .1 84 donateurs ingeschreven. De inkomsten uit vaste
donatie bedroegen in 2015 EUR 17.430 (2014: 21.097). De stichting ontving tevens EUR 1.336
aan contante giften.
De beschikbaar gekomen middelen zijn in 2015 grotendeels besteed ten behoeve van bet
personeel en de patienten van bet ziekenhuis, dit zijn met name de teambuilding personeel
ziekenhuis, de koffie voorziening wachtruimten en financiering van diverse
voorlichtingsavonden.
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Jaarrekening
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$tichtbig Urienden Ziekenhui. Ainstellaud
Rapport inzake dejaarrekening 2015

Balans per 31 december 2015

2015 2014

EUR EUR

Viottende activa
Overige vorderingen 102 283

Liquide middelen 77.036 81.960

77.138 82.243

Elgen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 69.258 68.207

Vastgelegd vermogen 3.438 8.672

72.696 76.879

Kortlopende schulden
Overige schulden 4.442 5.364

77.138 82.243
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Stichting Vrienden Ziekenituis Amstel!und
Rapport inzake dejaartekening 2015

Staat van baten en lasten over 2015

2015 2014

EUR EUR EUR EUR

Baten uit fondsenwerving
Donaties e.d. 18.767 22.074

Bestemmingsgifien en -legaten - 19.483

18.767 41.557

Kosten fondsenwerving
Directe wervingskosten 1.025 6.691

Uitvoeringskosten 168 514

1.192 7.205

Beschikbaar uit fondsenwerving 17.575 34.352

Rentebankrekeningen 519 1.011

Beschikbaar voor doelstelling 18.094 35.363

Besteed aan doelstelling
Evenementen personeel 10.779 11.005

Koppen koffie poliklinieken 2.484 2.812

Besteding bestemmingsgiften 6.510 12.100

Uitvoeringskosten 2.340 2.303

22.112 28.220

Bijzondere lasten
Overboeking vermogen C.I.Z. - 33.451
Diverse lasten voorgaandejaren 165 -

165 33.451

Tekort -4.183 -26.308

Het tekort is als voig verwerkt:

• Onttrokken aan bestemmingsfondsen -5.234 -30.536

• Toegevoegd aan vrij besteedbaar vermogen 1.051 4.228

-4.183 -26.308
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Stichting Urie,, den Ziekenhuis Ainstelland
Rapport inzake dejaarrekening 2015

Toelicliting behorende tot de jaarrekening 2015

Algemeen

De stichting heeft ten doel bet verlenen van financi1e steun aan bet Ziekenhuis Amstelland ten
behoeve van bet realiseren van aan bet ziekenhuis dienstbare voorzieningen, initiatieven en
activiteiten voor bet welzijn van patienten en personeel. De stichting is gevestigd te Arnstelveen.

Bestuur

Leden van bet bestuur worden benoemd voor vijfjaar en kunnen maximaal éen keer worden
berbenoemd. Zij krijgen geen bezoldiging voor hun werkzaarnheden.

Ret bestuur van de stichting bestond eind 2015 uit mevrouw J.A.C. van der Voort-van der Heijden
en de heren K.L. Braber, A.F.J. van der Linden, M. Baltes en D. Nijman.

Ten tijde van bet opmaken van dejaarrekening was de bestuursformatie als volgt:

• De beer K.L. Braber Voorzitter

• De beer A.F.J. van der Linden Penningmeester

• Mevrouw J.A.C. van der Voort-van der Heijden Secretaris

• De beer L.F.O. Stomps Lid

• De beer D. Nijrnan Lid

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Activa en passiva

De activa en passiva zijn opgenomen conform de richtlijnen voor fondsenwervende instellingen
(RJK Cl kleine organisaties zonder winststreven).

Grondsiagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten

De staat van baten en lasten is opgesteld conform de richtlijnen voor fondsenwervende instel
lingen (RJK Cl kleine organisaties zonder winststreven).

Baten uit fondsenwerving

Deze baten hebben betrekking op ontvangen donaties, giften en legaten. Onder
bestemmingsgiften en -legaten zijn giften, respectievelijk legaten opgenomen waarvoor de gever
de bestemming, vallende binnen de doelstelling van de stichting, heeft vastgelegd.
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