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lnleiding
Een ziekenhuis vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke functie in de samenleving.

ln het Laurentius ziekenhuis proberen we er met z'n allen voor te zorgen een verblijf voor
pat¡ënten en bezoekers zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. Soms wilje als
ziekenhuis iets extra's kunnen bieden, maar is dit (financ¡eel) niet altijd mogelijk. Daartoe is
de stichting Vrienden van Laurentius (VvL) opgericht. WL gaat de middelen
werven die het mogelijk maken voorzieningen te realiseren waarmee we de best mogelijke
zorg kunnen leveren.
Om de financiéle middelen te werven worden particuliere en zakelijke donateurs
aangesproken. Betrokkenen (zowel patiënten, bezoekers als medewerkersvan het
ziekenhuis)worden uitgenodigd aansprekende projecten in te dienen ín lijn met de
doelstelling van de st¡chting: het bieden van méér dan goede zorg,
De VvL fungeert hierbij als schakel tussen enerzijds de projecten en anderzijds de donateurs.
De inspanningen zuf len gericht zijn op:
Het verwerven van projecten op aanvraag door patiënten en hun familie dan wel op

t.

eigen initiatief van het Laurentius.
2. Deze projecten worden getoetst aan de missie, visie en kernwaarden van de stichting
en zullen in samenspraak met de Raad van Bestuur van het Laurentius worden
vastgesteld
Monitoring van projecten t.b.v. de initiatiefnemers.
4. Het werven van donateurs, de zogeheten 'Vrienden van Laurentius'. Dit kunnen
particul¡eren of bedrijven zijn, in principe iedereen die zijn of haar steentje bij wil
dragen aan een extra goede zorg.
5. Ref atiebeheer van de donateurs.

3.

Projecten worden gerealiseerd door: giften, legaten, subsidies, sponsoring door bedrijven
dan wel door particulieren hetzij in financiële middelen, hetzij in natura.
De stichting is opgericht op 16 februari 20L5 en is met ingang van haar oprichtingsdatum
door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende lnstelling. Op grond van deze
zogenaamde ANBI-status zijn inkomsten vrijgesteld van de heffing van vennootschaps-,
schenk- en erfbelasting. Donaties en bijdragen zijn voor de donateurs binnen de fiscale
regelgevíng aftrekbaar.

Bestuur van de Stichting
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging voor haar
werkzaamheden, Het bestuur is integer en onafhankelijk en conformeertzich aan de CBF
normen voor goed bestuur.
Het bestuur wordt daar waar nodig c.q. wenselijk ondersteunt door medewerkers c.q.
afdelingen van het Laurentius.

Besluitvorming en verantwoord¡ng
Het bestuur van de VvL besluit volledig onafhankelijk van donateurs.
VvL legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslaglegging en schriftelijke
toelichting.

Financieel verslag
ln het jaar 2Ot5 is door het bestuur het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Er
zijn in 2OL6zes projecten ingediend en een tweetal projecten gerealiseerd. De inkomsten
in 20L6 bestonden uit ontvangen donaties ter grootte van € 11.859. De uitgaven
bestonden uit bankkosten, promotiemateriaal en kosten ten aanzien van de realisatie van
de projecten.
Het eigen vermogen per 3L-L2-20L6 ter grootte van € !7.L05, zal in 2OL7 deels worden
bestemd ter financiering van in 2OL7 ingediende projecten. De stichting zal een solvabiliteit
van 30% aanhouden.

Balans per 31 december 2016

3L-L2-16
ACTIVA

Vlottende activa
Liquide middelen

Vorderingen (nog te ontvangen donaties)

L7.334
4.000

Totaal vlottende activa

2L.334

Totaalactiva

21,.334

PASSIVA
Eigen vermogen

17.L05

Totaaleigen vermogen
Schulden (nog te betalen projectkosten)

L7.105
4.229

Totaal passiva

2L.334
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Resultatenrckenir¡ over 2016
OPBREñIGSTEN

Donaties

11.859

Som der opbrengsten

11.859

TASTEN

Projectkosten

Ll.397

Bank- en promotiekosten

1.205

Som der lasten

RESUTTAAT TOEKTAAR

12.896

743

4-

RESUTTAATBESTEMM¡NG

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
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