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Bestuursverslag 2017 Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
Vrienden maken het verschil!
Voor u ziet u het jaardocument van 2017. We kunnen als Stichting Vrienden terugkijken op een mooi jaar.
In oktober leverde ons vierde JBZ gala een geweldig bedrag op voor de stichting en daarmee voor de patiënten van
het JBZ. Met deze opbrengst kunnen we weer vele projecten realiseren en ondersteunen. Zoals de Tolbridge-bikers bij hun
Handbikebattle avontuur, de realisatie van een tienerkamer op de kinderafdeling en de productie van een
lactose-waterstofademtest vlog voor de kinderwebsite van het ziekenhuis.
Het afgelopen jaar kregen we steun vanuit zeer onverwachte hoek. Gedetineerden van de Pl in Vught zamelden voor
bijna 7000 euro aan gelden bij elkaar, zodat er Pads met bijbehorende hoezen, koptelefoons en Xbox
spellen voor de kinderafdeling aangeschaft konden worden. Een zeer gewaardeerd initiatief!
Aan het einde van 2017 is ook de nieuwe bus van Stichting Seniorenbus onthuld. Een project wat een
uitstekend voorbeeld is van projecten voor ouderen, aansluitend op de nieuwe strategie zoals het ziekenhuis deze
nastreeft: het helpen en ondersteunen van patiënten bij hun zorgproces.
Ook kunnen we terugkijken op een succesvol verlopen pilot van het door ons in 2016 geïnitieerde project
Vriendendiensten. Ruim twintig Vrienden helpen patiënten en bezoekers in het ziekenhuis bij het gebruik van hun
Elektronisch Patiëntendossier MijnJBZ. In 2017 is hier ook de uitbreiding van het Taalpunt bijgekomen, waarbij Vrienden
laaggeletterden mensen ondersteunen. Laaggeletterdheid is een ernstig probleem in de Nederlandse maatschappij
en wij zijn blij dat we, dankzij de inspanningen van onze vrijwilligers bij het Taalpunt, hier een positieve bijdrage aan
kunnen leveren.
In een grote variëteit blijft de Stichting Vrienden werken aan de toekomst. Daarbij blijft onze focus liggen op projecten
voor ouderen en proberen we sinds afgelopen jaar mee te gaan in de nieuwe strategie van het ziekenhuis volgens
het model van Machteld Huber over 'Positieve Gezondheid'. We dragen deze nieuwe koers van het JBZ een warm
hart toe en ik hoop dat we als vriendenstichting veel mooie projecten kunnen gaan realiseren op basis van dit
gedachtengoed.
Graag wil ik iedereen van harte danken voor zijn of haar bijdrage in 2017. We hebben hopelijk, door middel van onze
projecten, het verblijf van veel patiënten en bezoekers kunnen veraangenamen. Ook in 2018 hopen we weer op de
(financiële) steun van velen om het Verschil in ons mooie ziekenhuis te kunnen blijven maken.
Jan Karel van der Staay, voorzitter
-

Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis in het kort
Oprichting
Op 17 maart 2009 is de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis opgericht met als doel:
het bevorderen van de belangen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waaronder begrepen het bevorderen van het
welzijn van de patiënten van het ziekenhuis, voornamelijk door het inzamelen van (geld)middelen bij instellingen,
ondernemingen en particulieren.
De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 17246356.
Visie
De Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis draagt bij aan de bevordering van het welzijn van
patiënten van het ziekenhuis door het mede mogelijk maken van hoogwaardige zorg. Deze zorg is gebaseerd
op de modernste wetenschappelijke inzichten en op een aantrekkelijke, mensvriendelijke omgeving, die de
kwaliteit van leven verhoogt van alle inwoners in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.
Missie
Vanuit de visie is onderstaande missie geformuleerd:
De Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil de linking pin zijn tussen het ziekenhuis en de
samenleving door de inwoners uit het verzorgingsgebied te betrekken bij het bouwen aan een
healing environment van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De Stichting werft middelen bij instellingen,
ondernemingen en particulieren voor extra voorzieningen die het verblijf van patiënten zo aangenaam
mogelijk maken en die niet uit de reguliere budgetten kunnen worden gefinancierd.
ANBI-status
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Schenken aan een ANBI-stichting is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Vanaf 1januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI-stichtingen. Zie hiervoor: www.belastingdienst.nl
(zoekargument: ANBI). De Stichting heeft in 2013 de benodigde maatregelen getroffen en voldoet sinds 1januari 2014
volledig aan deze nieuwe transparantieregels.

Bestuurssamenstelling 31 december 2017
de heer J.K. van der Staay, Vught, voorzitter
•
•
mevrouw M.I. ten Brink,'s-Hertogenbosch, secretaris
de heer J.J.F. Mannaerts, Sint Michielsgestel, penningmeester
mevrouw J.T. Dikrama, lJsselstein, lid
•
de heer K. Verhees,'s-Hertogenbosch, lid
•
de heer AV. M. de Visscher,'s-Hertogenbosch, lid
mevrouw C.E.L Bruins-Koken,'s-Hertogenbosch, lid
•
de heer H.P.J Buiting, Sint Michelsgestel, lid
Activiteiten in 2017
I Projecten
Projecten die de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft gerealiseerd in 2017:
Projecten voor ouderen
Ouderenzorg JBZ breed: 18 sets halskettingbellen en paddenstoelbellen
Bijdrage aan Stichting Seniorenbus voor aanschaf nieuwe bus
Kinderprojecten
Poli KNO en kinderprikpost in het JBZ: pilot met beloningseitjes voor de kinderen
Kinderwebsite: VLOG met voorlichtingsfilmpje longfunctie
Pads en toebehoren voor de kinderafdeling
Proiecten voor patiënten op de Dialyseafdeling
Diverse materialen voor activiteitenbegeleiding dialyse
8 tablets en veilige opbergmogelijkheid voor dialyse patiënten om les te geven en spelletjes te doen
Proiecten rond patiëntenvoorlichting/-informatie
Patiëntenvoorlichtingsfilm: gastroscopie en bronchoscopie
Proiecten voor Oncolooische patiënten
Huiselijke sfeer op de unit waar chemotherapie wordt gegeven d.m.v. foto's en twee zitjes
Overige prolecten
Revalidatie Centrum Tolbrug: bijdrage aan Handbike Battle
Revalidatie Centrum Tolbrug: vitrinekast voor de kunst
Tuin voor terminale patiënten
Plantenbakken op het Sport Medisch Centrum
Fietsen opgeknapt voor o.a. ouders van de couveuse-patiëntjes
Geluidswandelingkunst
XL print buitenpoli Rosmalen
XL prints twee muren hematologie unit
Aankleding gang A2 Verpleegafdeling Cardiologie met foto's
Bijdrage jaarlijkse wetenschapsprijs 2017 voor JBZ onderzoeks talent
Bijdrage aan samenwerkingsproject Stichting Puur Clownen en mytylschool Gabriël
Speelgoedautomaten buitenpoliklinieken
Kleine projecten (tot 250 euro) die in 2017 ziin gerealiseerd:
Geriatrie: eenjarige beplanting binnentuin
•
Geriatrie: materialen voor bewegen aan tafel
•

Lopende projecten die in 2017 worden afgerond
Gestart in 2015
Projecten voor ouderen
Beleef TV (was Tovertafel) voor activeren geriatrische patienten (wordt gerealiseerd)
Kinderprolecten
Kinderspeelelementen op voorplein (verwachte verbouwing voorplein en hal ziekenhuis in 2018)
Gestart in 2016
Projecten voor ouderen
A2 Verpleegafdeling Cardiologie: inrichting en aankleding van een leefruimte (wordt gerealiseerd)
A2 acute cardiologie: aankleding van een patientenkamer (wordt gerealiseerd)
Houten bank op het voorplein (verwachte verbouwing voorplein en hal ziekenhuis in 2018)
Extra's bij herinrichting voorplein (verwachte verbouwing voorplein en hal ziekenhuis in 2018)

Kinderprojecten
•
A6 verpleegafdeling: inrichting en aakleding van een tienerkamer (wordt gerealiseerd)
Overige prolecten
•
Bloedafname JBZ: extra aankleding (na verwachte verbouwing voorplein en hal ziekenhuis in 2018)
•
Entreehal -1 (bij Apotheek) Watervoorziening (na verwachte verbouwing voorplein en hal ziekenhuis in 2018)
•
Oplaadsysteem mobiele telefoons Watervoorziening (na verwachte verbouwing voorplein en hal ziekenhuis in 2018)
•
Dagbehandling: aangenamer maken van opnamekamers, alternatief voor create your own sky
Gestart in 2017
Kinderproiecten
•
Speeltoestellen op buitenpoli boxtel
•
Kinderwebsite: VLOG voor waterstofademtest
Prolecten rond patiëntenvoorlichting/-informatie
•
Shared Care filmpje
Proiecten voor Oncologische patiënten
•
Ik-boek, informatief boek voor kinderen over kanker
Overige proiecten
•
Huiselijker maken van de loodkamer op C5-Noord
•
Deelname door JBZ-medewerkers aan 'participatiekliniek
•
Relaxstoelen poli bloedafname
•
Dagboekjes voor ouders met prematuren en zieke pasgeboren baby's
II Gala
Het vierde fondsenwervend gala van de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft tijdens een feestelijke avond
op vrijdag 6 oktober 2017 een bedrag van maar liefst 199.850,- opgebracht. Het geld wordt besteed aan projecten
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die als doel hebben het welzijn van patiënten en hun naasten te vergroten.
Voor de traditionele veiling, onder leiding van Huub van Mackelenbergh, waren er exclusieve veilingitems beschikbaar
gesteld. Dit waren onder andere projecten voor het ziekenhuis zoals de realisatie van een tienerkamer op de kinderafdeling
van het JBZ, geld voor deelname aan de Handbikebattle door onze Tolbridgebikers en de productie van een
lactose-waterstofademtest vlog voor de kinderwebsite van het ziekenhuis. Daarnaast konden aanwezigen bieden op
verschillende kavels zoals een Kunstwerk aangeboden door Mark Peet Visser Gallery of Item uit de Bosch by Addy'
collectie van de Bossche couturier Addy van den Krommenacker. Sterrenkok Edwin Kats van restaurant Noble verzorgde
de culinaire invulling in samenwerking met Hutten en Bernardus wijnen. De presentatie van deze avond was in handen van
tv-persoonlijkheid Vivian Reijs en er waren diverse optredens van verschillende artiesten, onder wie soulzangeres Shirma
Rous en TVOH-winnares Pleun Bierbooms.

Vriendendiensten
In 2016 is de Stichting Vrienden het initiatief 'Vriendendiensten' gestart. Vrijwilligers van de stichting helpen patiënten en
en bezoekers bij gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier, MijnJBZ. De pilot bleek een succes en daarom is
besloten om in 2017 definitief door te gaan met de Vriendendiensten. Ook is er in 2017 een Vriendendienst bijgekomen,
namelijk het Taalpunt. Bij dit Taalpunt helpen vrijwilligers, laaggeletterde patiënten bezoekers in het ziekenhuis waarvan
er naar schatting zon 18.000 mensen van zijn. De vrijwilligers helpen bij het lezen van een folder of kunnen mensen
verwijzen naar professionele ondersteuning. Eind 2017 waren er ruim 20 vrijwilligers actief bij de Vriendendiensten MijnJBZ
en Taalpunt.
IV Werving
Vriendenwerving
Ook in 2017 was het streven van de Stichting om zo veel mogelijk vaste Vrienden (vaste donateurs) te werven
In het voorjaar van 2016 heeft de Vrienden het aantal van 1300 Vrienden bereikt, dit aantal is in 2017 gelijk gebleven
waardoor, ondanks alle inspanningen, de voorgenomen groei van 5 % niet gehaald. In 2017 is gestopt met het
aanschrijven van ontslagen patiënten uit het ziekenhuis door de Raad van Bestuur. Deze brieven werden niet door alle
ontvangers gewaardeerd.
De vriendenwerving vond in 2017 op drie manieren plaats
1. Werving in de hal van het ziekenhuis
2. Intensivering inzet moderne communicatiemiddelen
3. Bellen van eenmalige grote gevers (>€ 25), een jaar na de gift

Acties door derden
Ieder jaar worden de Vrienden verrast door mooi initiatieven. Dit jaar kwam er een initiatief vanuit zeer onverwachte hoek
Gedetineerden van de Pl in Vught zamelden voor bijna 7000 euro aan gelden bij elkaar, zodat er iPads met bijbehorende
hoezen, koptelefoons en Xbox spellen voor de kinderafdeling aangeschaft konden worden. Ook hebben zij aangeboden
om met de producten die zij hun werkplaatsen ontwikkelen te willen aanbieden aan het JBZ.
Trouwe partners
Sinds de oprichting van de Stichting Vrienden in 2009 zijn er een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties
op wiens steun we ieder jaar weer mogen rekenen. Hier willen we speciaal noemen de Vincentius Speelgoedbeurs.
die vanuit de opbrengst van de verkoop van speelgoed al vele kinderprojecten in het JBZ mogelijk heeft gemaakt.
En Cam-IT, een ICT leverancier van het JBZ die zich als partner aan de Stichting Vrienden verbonden heeft. Dankzij
de jaarlijse steun van dit bedrijf konden met name projecten met een ICT karakter, zoals de kinderwebsite en iPads
gerealiseerd worden. In 2017 is een fijne samenwerking ontstaan met 'Presents from Prisoners', een inititatief van
gedetineerden uit de Pl in Vught.
V Communicatie
Online
Zoals gebruikelijk is ook in 2017 al het nieuws rond projecten en giften gepubliceerd op de nieuwspagina van de website
en op Facebook. Daarnaast is intensiever de samenwerking gezocht met de mediakanalen van het ziekenhuis,
waardoor de Stichting Vrienden ook op die wijze meer aandacht heeft gekregen voor de projecten.
Zichtbaarheid in het ziekenhuis
In 2017 heeft het sponsorbord op de boulevard van het ziekenhuis een nieuw doek gekregen. Hierop zijn afbeeldingen van
projecten te zien en donateurs worden bedankt voor hun bijdrage hieraan.
Trots op... een geslaagde Vriendenavond
De Stichting Vrienden probeert ieder jaar een unieke invulling te geven aan de Vriendenavond. Een avond waarbij alle
donateurs worden uitgenodigd als dank voor hun bijdrage. Op 10 oktober 2017 was er weer een Vriendenavond met
een gevarieerde invulling. Piet-Hein Buiting, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaf
een eerste toelichting over de nieuwe strategie van het ziekenhuis, aan de hand van het model over 'Positieve Gezondheid'
van Machteld Huber. Na deze gezamelijke opening konden de aanwezigen deelnemen aan één van de twee workshops:
een rondleiding langs projecten van de Vrienden in het ziekenhuis of deelname aan een brainstorm over de nieuwe
strategie van het ziekenhuis. De avond werd tijdens een gezellig samenzijn afgesloten met een hapje en drankje, waarbij
we veel positieve reacties mochten ontvangen van de aanwezige donateurs.
Vrienden goed geïnformeerd via de nieuwsbrieven
In 2017 zijn er zoals gebruikelijk vier digitale nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast is er eind december een
papieren nieuwsbrief verstuurd naar alle Vrienden die niet over e-mail beschikken. Deze groep ontvangers is ca 25 % van
het Vriendenbestand. De papieren nieuwsbrief is een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen van 2017.
VI Bestuursgebonden activiteiten
Wisseling in ondersteuning
De samenstelling van het bestuur in 2017 is in vergelijking met 2016 onveranderd gebleven. De inbreng van de
bestuursleden wordt zeer gewaardeerd. Met name is er dank voor bestuursleden Claudia Bruins, Kurt Verhees en
Jan Karel van der Staay voor hun geweldige inzet rondom het gala.
In het voorjaar van 2017 heeft bestuurssecretaris Trudy Lemmers afscheid genomen bij de Vrienden en is zij werkzaam
geworden als manager van de afdeling Marketing en Communicatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Trudy is
mede-initiatiefnemer geweest bij de oprichting van de Vrienden in 2009 en is sindsdien een geweldige ondersteuning
geweest voor het bestuur. Lian van lersel heeft de werkzaamheden van Trudy Lemmers in april 2017 overgenomen als
bestuurssecretaris. Ook is per juli 2017 Willem-Jan Hanegraaf voor drie dagen per week in dienst genomen door het
ziekenhuis, om de Stichting Vrienden verder te ondersteunen op gebied van communicatie en de doorontwikkeling
van de Vriendendiensten. Met Lian en Willem-Jan hebben we een goede en professionele ondersteuning vanuit
ziekenhuis, waarmee we samen met het bestuur kunnen werken aan een goede toekomst van de Stichting Vrienden.
Jaarplan
Het jaarplan voor 2018-2019 is in 2017 aangepast en in december gepubliceerd op de website.

Resultaat 2017
Financieel
In de jaarrekening 2017 wordt verslag gedaan van de financiële resultaten. De doelstelling is om projecten binnen
een kalenderjaar af te ronden. Dit is niet voor alle projecten mogelijk. Met name niet voor de projecten die pas
in de tweede ronde van 2017 zijn goedgekeurd en aan het eind van het jaar zijn gestart.
Vooruitblik 2018
Voor 2018 wil de Stichting Vrienden zich extra inspannen om met de projecten aan te sluiten bij de koerswijziging van het
ziekenhuis, volgens het model over 'Positieve Gezondheid'. Daarnaast zal de Stichting Vrienden gaan kijken naar nieuwe
manieren van fondsenwerving, methodes die nog niet eerder gebruikt zijn en perspectief bieden om nieuwe gelden en
donateurs te werven. Ook het uitbreiden van de Vriendendiensten blijft in 2018 een speerpunt. Ten slotte wil de Stichting
Vrienden de banden met de interne ambassadeurs vanaf 2017 genaamd 'Schakels' genoemd weer nieuw leven inblazen.
Hierdoor hoopt de stichting via de medewerkers in het JBZ dichter bij de patiënten in het ziekenhuis betrokken te zijn en
van daaruit nieuwe projecten te realiseren die hun verblijf in het ziekenhuis ook echt aangenamer maken.
-

-

1.2 Analyse 2017 ten opzichte van de begroting
Het bestuur heeft afgezien van het opstellen van een begroting voor 2016, waardoor vergelijking
hiermee niet mogelijk is.

1.3 Analyse 2017 ten opzichte van 2016
Onderstaand zijn bedragen en procenten van het boekjaar vergeleken met voorgaand boekjaar
en de verschillen worden tekstueel toegelicht.

Baten
Totaal baten
Indirecte kosten
Algemene kosten
Bankkosten
Accountantskosten

Kosten van projecten
Projectkosten

Totaal lasten
Financiële baten en lasten
Rente

Saldo

Verschil

2017
€

%

2016
€

%

€

316.031
316.031

100,0
100,0

90.687
90.687

100,0
100,0

225.344
225.344

1.489
1.029
3.050
5.568

0,5
0,3
1,0
1,8

741
999
0
1.740

0,8
1,1
0,0
1,9

748
30
0
3.828

164.949
164.949

52,2
52,2

104.366
104.366

115,1
115,1

60.583
60.583

170.517

54,0

106.106

117,0

64.411

-24
-24

0,0
0,0

-385
-385

-0,4
-0,4

361
361

145.538

46,0

-15.034

-16,6

160.572

Toelichting op de belangrijkste mutaties ten opzichte van voorgaand boekjaar
Baten: De baten zijn toegenomen doordat we dit jaar een veiling gala hebben georganiseerd.
Indirecte kosten: De indirecte kosten zijn toegenomen doordat er accountantskosten zijn opgenomen.
Kosten van projecten: In 2017 is er een gala georganiseerd waardoor de projectkosten hoger zijn.
Door het gala zijn er meer baten gerealiseerd.

II. JAARREKENING
1. BALANS per 31 december 2017 (na saldo bestemming)
31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

12.174
356.961

1.385
219.171

TOTAAL ACTIVA

369.135

220.556

353.444

207.906

15.691

12.650

369.135

220.556

PASSIVA
Overige Reserves
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016

2017
€

€

Donaties

316.031

90.687

TOTAALBATEN

316.031

90.687

BATEN

LASTEN
Indirecte kosten
Kosten van projecten

5.568

1.740

164.949

104.366

TOTAALLASTEN

170.517

106.106

24

385

145.538

-15.034

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rente

SALDO

10

3. KASSTROOMOVERZICHT
2017
€

€

2016
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
SALDO
Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen
Overige kortlopende schulden en
overlopende passiva

145.538

-10.789

-15.034

438

3.041

-20.843
-7.748

-20.405

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie geldmiddelen

137.790
137.790

-35.439
-35.439

Liquide middelen 31 december
Af: Liquide middelen 1januari
Mutatie geldmiddelen

356.961
219.171
137.790

219.171
254.610
-35.439
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3. TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Algemeen
Vestigingsplaats
Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gevestigd aan de Henri Dunantstraat 1 te 's-Hertogenbosch.
Bij de akte van 17 maart 2009 is Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis opgericht.
Doelstellingen
*
het bevorderen van de belangen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waaronder begrepen het bevorderen van het
welzijn van de patiënten van het ziekenhuis, voornamelijk door het inzamelen van (geld)middelen bij
instellingen, ondernemingen en particulieren.
*
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van projecten die het welzijn van de patiënten
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevorderen;
het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform de doelstelling.
-

-

Continulteitsveronderstelling
De jaarrekening van Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is opgesteld uitgaande van de
continuTteitsveronderstelling.
Grondslagen voor het opstellen van de iaarrekening
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving 640 "Organisaties-zonder-winststreven".
Groepsverhoudingen
Vanwege invloed van betekenis in Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis door de bestuurders van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis, wordt het Jeroen Bosch Ziekenhuis aangemerkt als verbonden partij.

Grondslaaen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarden. Indien geen specifieke waardeingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben allen een
looptijd, die korter dan één jaar is.
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Grondslaaen van resultaatbeDalin
Alciemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen
worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn en baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Vennootschapsbelasting
Stg. Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is vrijgesteld van VpB op grond van artikel 2 lid 7 Wet VpB.
Dit is door de belastingdienst bevestigd middels een brief d.d. 21 september 2010 met kenmerk 08-06607.
ANBI
Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een ANBI status. Dit is door de belastingdienst
bevestigd middels een brief d.d. 2 mei 2011 met kenmerk 8205.59.829.
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3.1 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER
31-12-2016

31-12-2017
€

€

Debiteuren
Nog te ontvangen rente
Overige vorderingen

11.701
24
449

1.000
385
0

Totaal

12.174

1.385

165.178
191.783

17.773
201.398

356.961

219.171

Saldo per 1 januari
Saldobestemming

207.906
145.538

222.940
-15.034

Saldo per 31 december

353.444

207.906

263
12.314
3.114

247
3.913
8.490

15.691

12.650

3.1.1 Activa
Vorderingen

-

Liquide middelen
Rabobankrekening
Rabo bedrjfstelerekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
3.1.2 PASSIVA

Overige reserves

67.081
286.363
353.444

Bestemmingsreserve projecten:
Vrij besteedbaar:

Kortlopende schulden
Bankkosten
Nog te betalen bedragen
Crediteuren
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3.2 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017

2016
€

€

75.064
240.967

67.883
22.804

316.031

90.687

1.489
1.029
3.050

741
999
0

5.568

1.740

Projectkosten

164.949

104.366

Totaal

170.517

106.106

24

385

3.2.1 Specificatie baten
Donaties
Donatie Vrienden van het JBZ
Projecten

3.2.2 Specificatie lasten
Indirecte kosten
Algemene kosten
Bankkosten
Accountantskosten

Kosten van projecten

3.2.3 Finanaciële baten en lasten
Rente

Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
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4. Ondertekening door Bestuur
De jaarrekening 2017 is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in haar vergadering van

Bestuursleden:

Voorzitter

De heer Jan Karel van der Staay

Mevrouw Maaike Ingrid ten Brink de Vries

Secretaris

De heer Jan Jozef Frans Mannaerts

Penningmeester

De heer Henricus Petrus Jozef Buiting

Bestuurslid

De heer Antonius Victor Maria de Visscher

Bestuurslid

De heer Kurt Antonius Theresia Jozef Verhees

Bestuurslid

Mevrouw Claudia Emma Laurentia Bruins Koken

Bestuurslid

Mevrouw Jocelyne Tresnowati Dikrama

Bestuurslid

-

-
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Ill. OVERIGE GEGEVENS
1. Controleverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

2. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo
In Artikel 2 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende de saldobestemming:
lid 1:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waaronder begrepen
het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis, voornamelijk door het inzamelen van
(geld)middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren.
lid 2:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
*
het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van projecten die het welzijn van de patiënten van
het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevorderen;
*
het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform de doelstelling.

3. Voorstel tot bestemming van het saldo over het boekjaar 2017
Het positieve saldo van € 145.538 wordt toegevoegd aan de overige reserves.

4. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balans datum.

17

Controleverklaring
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A BAB

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
A.

Verklaring over de jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zoals vereist in de Verordening inzake. de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA).
Wij vinden dart de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons-oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
het bestuursverslag;
andere informatie zoals vereist door RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
-

-

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle
of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de andere informatie in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
C.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur bij de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht or
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
basis van de continuïteitsverondersLelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

ABAB Accountants B.V., Ellen Pankhurststraat 1K, 5032 MD Tilburg. Postbus 10085, 5000 JB Tilburg. Telefoon 013-4647272. Telefax 088-4670010.
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate, van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, de timing en de omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeetsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan er sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
-

-

-

-

-

-

Wij communiceren met het bestuur over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.

Tilburg, 28 juni 2018
ABAB Accountants B.V.
Was getekend
W.J.C.J. Pu lIens PA
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