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Aan het bestuur van 

Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum

Utrechtseweg 160

3818 ES Amersfoort

Amersfoort,  30 september 2013

Geacht bestuur,

1.1  INFORMATIE OVER DE STICHTING

1.1.1 Oprichting

Ten overstaan van notaris mr. G.H. Beens is op 24 april 2012 de Stichting Vrienden Meander 

Medisch Centrum opgericht.

1.1.2 Doel

Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting:

1. De stichting heeft ten doel:

a. het verlenen van financiële hulp aan Stichting Meander Medisch Centrum

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32082917, hierna te

noemen: Stichting Meander Medisch Centrum, ten behoeve van doelen

die niet uit de reguliere middelen van Stichting Meander Medisch

Centrum betaald kunnen worden.

b. 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 genoemd sub a.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
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1.2 Het bestuur

Overeenkomstig artikel 4 bestaat het bestuur van de Stichting uit ten minste drie leden. 

In 2012 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

A. Vermeulen Voorzitter, ingetreden per 24 april 2012

B. van Zanten Penningmeester, ingetreden per 24 april 2012

M.H. Otten Secretaris, ingetreden per 24 april 2012

H.J.A. Oskamp Vice-voorzitter, ingetreden per 24 april 2012, uitgetreden per 1/10/2012

C.A. Spierenburg - Nederpelt Algemeen lid, ingetreden per 24 april 2012, uitgetreden per 1/11/2012

A. Veldhuizen Algemeen lid, ingetreden per 24 april 2012

P. van den Akker-Broks Algemeen lid, ingetreden per 24 april 2012

1.3 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel

en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 55181317.
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1.4 Jaarverslag

Algemeen

Organisatie

Het bestuur bestond bij de oprichting uit 7 leden, waarvan inmiddels 2 leden zijn uitgetreden.

Financieel

Totaal is € 13.456  aan fondsen geworven in 2012, waaronder ongeoormerkte giften en o.a. een donatie van € 5.100 die bestemd 

Toekomst

is voor het oncologisch centrum.

Net als bij de bouw van het nieuwe topklinische ziekenhuis van Meander Medisch Centrum begint ook de fondsenwerving bij een goede fundering. Dit is in 2012 

gerealiseerd en in de komende jaren zal de fondsenwerving verder worden uitgebouwd, zodat veel mooie extra voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. 2013 en 

deels 2014 zullen in het teken staan van fondsenwerving t.b.v. de voorzieningen en extra faciliteiten in het nieuwe Meander ziekenhuis, waarna de rest van 2014 en 

volgende jaren de fondsenwerving gericht zal zijn op diverse projecten die vooral ten goede zullen moeten komen aan de patienten.

Meander Medisch Centrum streeft ernaar om iedere dag de beste zorg te leveren, dit  op een manier die is vervat in haar kernwaarden klantvriendelijk, betrouwbaar en 

deskundig . Dit blijft niet enkel bij woorden, maar wordt al vele jaren dag in dag uit door iedereen binnen Meander Medisch Centrum in daden omgezet . Een mooi bewijs 

en groot compliment hiervoor, is de uitverkiezing in 2012 tot het beste ziekenhuis van Nederland  (bron: AD-top 100).

Meander Medisch Centrum 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 en wil zij vasthouden.  Meander Medisch Centrum is daarbij sterk gericht op de 

klantbeleving van de patiënten.

Om al haar 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 een Stichting op te richten, gericht op private financiering van diverse voorzieningen die niet uit 

het reguliere zorgbudget bekostigd kunnen worden. In eerste instantie is de fondsenwerving gericht op de extra’s in de bouw van het nieuwe topklinische ziekenhuis aan 

de Maatweg. Op langere termijn dient de Stichting bij te dragen aan de fondsenwerving voor toekomstige projecten, die noodzakelijk zijn voor het bieden van een 

comfortabele en prettige omgeving aan patiënten en bezoekers in een moeilijke periode van ziek zijn.

Het oprichtingsjaar 2012 stond in het teken van het opzetten van Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum en het vormen van een bestuur. Op 24 april was de 

oprichting een feit. Daarbij is de inventarisatie en keuze gedaan voor 10 sponsorabele projecten. Meander Medisch Centrum heeft in 2012 een fondsenwerver 

aangenomen die met ondersteuning van een secretarieel medewerker werkzaamheden uitvoert voor Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum. Vanuit Meander 

Medisch Centrum zijn verder projectleiders benoemd die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van hun sponsorabele project(en). Vanuit de Raad van Bestuur was Jan 

Kleijne, toenmalig voorzitter, adviseur voor Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum. Vanaf september 2012 is die portefeuille, wegens pensionering van de heer 

Kleijne overgedragen aan Cees Meijers, tevens lid van de Raad van Bestuur. In 2012 zijn voorts de administratie en financiele registratie opgezet. Daarnaast zijn de 

eerste stappen gezet in de werving van sponsoren.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012

31.12.2012 24.04.2012

€ €

Activa

Vlottende activa

Debiteuren 50 0

Liquide middelen 13.343 0

13.393 0

 

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

Overige reserves 5.793 0

Fondsen

Bestemmingsfondsen 7.600 0

13.393 0

13.393 0
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

2.012

€

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 13.456

Som der baten 13.456

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 0

Werving baten 0

Beheer en administratie 63

Som der lasten 63

Tekort (-)/overschot 13.393

Het resultaat is als volgt bestemd

Toevoeging aan overige reserves 5.793

Toevoeging aan bestemmingsfondsen 7.600

13.393
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het 

resultaat

Algemeen

De jaarrekening is vastgesteld op basis van historische kosten. Tenzij het desbetreffende

balanshoofd anders vermeldt, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds 

vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarop zij

betrekking hebben. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar dat de omvang betrouwbaar kan

worden vastgesteld. 

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

uit het betreffende bestemmingsfonds door middel van de resultaatbestemming.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

31.12.2012 24.04.2012

ACTIVA € €

Debiteuren

Debiteuren 50 0

50 0

Liquide middelen

Rabobank, rekening courant 12.70.11.021 13.343 5

13.343 5

PASSIVA

Reserves en fondsen

RESERVES

Overige reserves

Stand per 1 januari 0 0

Bestemming verslagjaar 5.793 0

Stand per 31 december 5.793 0

FONDSEN

Bestemmingsfondsen

Stand per 1 januari 0 0

Bestemming verslagjaar 7.600 0

Stand per 31 december 7.600 0

Per fonds:

Fonds Multidisciplinair Oncologisch Centrum

Stand per 1 januari 0 0

Bestemming verslagjaar 5.100 0

Stand per 31 december 5.100 0

Fonds Groen binnen en buiten

Stand per 1 januari 0 0

Bestemming verslagjaar 2.500 0

Stand per 31 december 2.500 0
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

2012

€

BATEN

Baten uit eigen fondswerving

Donaties en giften 5.856

Baten ten behoeve van bestemmingsfondsen 7.600

13.456

2012

€

LASTEN

Beheer en administratie

Kosten bank 63

63

Stichting Meander Medisch Centrum draagt alle overige directe en indirecte kosten van de stichting.

Vastgesteld en akkoord bevonden d.d.

A. Vermeulen Voorzitter

B. van Zanten Penningmeester

M.H. Otten Secretaris
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OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling inzake winstbestemming

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.

2.2 Bestemming financieel resultaat 2012

Vooruitlopend op een te nemen bestuursbesluit is het negatieve financiële resultaat over 2012 van

€  13.393 als volgt bestemd.

Toevoeging aan overige reserves 5.793

Toevoeging aan bestemmingsfondsen 7.600

13.393
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