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1. Inleiding 
 
Een ziekenhuis vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke functie in de 
samenleving. In het Laurentius ziekenhuis proberen we er met z’n allen voor te zorgen 
een verblijf voor patiënten en bezoekers zo aangenaam en comfortabel mogelijk te 
maken. Daar waar behoefte is kunnen we bovenop de bestaande zorg aanvullingen bieden 
waar dit met name financieel gezien niet altijd mogelijk is. Daartoe is de stichting Vrienden 

van Laurentius (VvL) opgericht. VvL gaat de middelen werven die het mogelijk maken 

voorzieningen te realiseren die kunnen bijdragen aan de beste mogelijke zorg die geleverd 
kan worden. 

 
Om de financiële middelen te werven worden particuliere en zakelijke 
donateurs en instellingen aangesproken. Betrokkenen (zowel patiënten, 
bezoekers als medewerkers van het ziekenhuis) worden uitgenodigd 
aansprekende projecten in te dienen in lijn met de doelstelling van de stichting: 
het bieden van méér dan goede zorg. 

 
De stichting VvL fungeert hierbij als schakel tussen enerzijds de projecten en anderzijds 
de donateurs. De inspanningen zullen gericht zijn op: 
 

1.   Het verwerven van projecten op aanvraag door patiënten en hun familie dan wel 
op eigen initiatief van het Laurentius ziekenhuis. 

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. 

3. Monitoring van projecten t.b.v. de initiatiefnemers. 
4.   Het werven van donateurs, de zogeheten ‘Vrienden van Laurentius’.  Dit 

kunnen particulieren of bedrijven ( ambassadeurs) of instellingen zijn, in 
principe iedereen die zijn of haar steentje bij wil dragen aan een extra goede 
zorg. 

5.   Relatiebeheer van de donateurs. 

 
Projecten worden gerealiseerd door: giften, legaten, subsidies, en sponsoring door 
bedrijven,  hetzij in financiële middelen, hetzij in natura. 

 
De stichting is opgericht op 16 februari 2015 en is met ingang van haar 
oprichtingsdatum door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling. 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 regelgeving 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 conformeert zich aan de 
CBF normen voor goed bestuur. 
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Het bestuur wordt daar waar nodig c.q. wenselijk ondersteunt door medewerkers 
c.q. afdelingen van het Laurentius. 
 
Besluitvorming en verantwoording 
Het bestuur van de VvL besluit volledig onafhankelijk van donateurs. VvL legt jaarlijks 
verantwoording af middels een jaarverslaglegging en schriftelijke toelichting. 
 
Terugblik op het jaar 2019 
Gezien de forse groei van de inkomsten en het aantal aansprekende projecten in het jaar 
2019 heeft onze stichting een belangrijke plaats ingenomen in het hart van de 
samenleving binnen het verzorgingsgebied van het Laurentius Ziekenhuis. Mede gelet op 
deze groei heeft het Bestuur in 2019 een verdere professionalisering doorgevoerd in haar 
administratieve organisatie en haar besluitvormingsprocessen.  
 
De inkomsten bestaande uit donaties, sponsorgelden stegen naar ruim € 81.000,- .  
Deze groei werd veroorzaakt door een toename van het aantal ambassadeurs en mooie 
donaties door bijzondere bijdragen van scholen zoals basisschool Aan de Roer, Gilde 
Opleidingen Roermond, maar ook donaties van serviceclubs zoals Kiwanis, Bizznip en de 
Ladies' Circle Roermond.  
 
Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan de Stichting Roermond Cityswim die in 2019 het 
bij onze stichting ingediende project “vrouwvriendelijke mammografie” als een van haar 
goede doelen heeft gekozen. De opbrengst van ruim € 50.000 is volledig besteed aan een 
minder pijnlijke en meer nauwkeurige opsporing en diagnose van borstkanker.  
Het Bestuur van onze stichting kijkt dan ook terug op een bijzonder succesvol 2019.  
 
Grote dank zijn wij verschuldigd aan iedereen die onze stichting op welke wijze dan ook 
in het afgelopen jaar heeft gesteund. Het was een voorrecht met een groot aantal 
vrijwilligers te mogen samenwerken om dit succes mogelijk te maken. Wij zien uit naar de 
voortzetting van deze mooie samenwerkingen  en vriendschappen in het komende jaar. 
 
Tijdens het opstellen van dit jaarverslag is de wereld om ons heen heel ingrijpend 
veranderd door het Corona virus en wordt een enorme wissel getrokken op de inzet van 
onze zorgmedewerkers. Het Bestuur van onze stichting zal  alles in het werk stellen om 
daar waar mogelijk steun te kunnen bieden en ingediende projecten te realiseren voor 
het welzijn van onze patiënten en hun verzorgers.  
 
Verankering besluitvormingsprocessen binnen het Bestuur en de AVG 
In het jaar 2019 heeft het Bestuur de besluitvormingsprocesssen  ten aanzien van de 
communicatie,  realisatie van ingediende projecten en financiële verantwoording 
verbeterd en vastgesteld.  
 
Ten aanzien van de naleving van de geheimhouding en verwerking van gegevens inzake 
de AVG verwijzen wij graag naar de protocollen in de privacy verklaring op onze website. 
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2. Financieel verslag 2019 

Balans per 31 december 2019 

ACTIVA  

vlottende activa                                                                  € 

 
    Nog te ontvangen projectopbrengsten                                      4.544 

Debiteuren                                                                            400 

Liquide middelen                                                                 101.179 
 
Totaal vlottende activa                                                        106.123  

 

Totaal activa                                                                          106.123 
 
 

 
PASSIVA € 

 

 
Bestemmingsreserve projecten ter goedkeuring             30.085  
continuïteitsreserve                                                             15.000 

   
Eigen vermogen  45.085 
 
Uit te voeren projecten                                                           61.038 

 

Totaal passiva  106.123 
   

 

Staat van ontvangsten en uitgaven  2019 
 

 
OPBRENGSTEN €  

 

 
Project gerelateerde opbrengsten                                   63.950 
Ambassadeurs (sponsoren)                                               14.400 
Particuliere giften en overige ontvangsten                      3.564                                    

 

    

Som der opbrengsten                                                           81.914                                     
 
 

UITGAVEN € 
 

 
Projectkosten                                                                         17.390                                                                               
Bank-  promotie, administratiekosten                              178                       

 

 

Som der uitgaven  17.568 

 

RESULTAAT BOEKJAAR                                                        64.346 
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2.1 RESULTAATBESTEMMING 

 

Het resultaat zal worden aangewend voor de realisatie van in 2020 nog goed te keuren 
projecten, rekening houdende met een  continuïteitsreserve ter grootte van 30% van het 
eigen vermogen.              
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3. TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN. 
 

 
3.1  TOELICHTING OP DE BALANS 
 
      
ACTIVA 
 
NOG TE ONTVANGEN PROJECTOPBRENSTEN per 31-12-2019 
                                                                                                                              
Kiwanis,  bijdrage Licentie VR brillen 2.000 
ladycircle , opbrengst wijnactie, bijdrage project beleef T.V.  2.544 
 4.544 
 
DEBITEUREN 
 
nog te ontvangen ambassadeursbijdragen 400 
 
LIQUIDE MIDDELEN 
 
Banksaldo Rabobank NL90RABO0302596046 per 31-12-2019 101.179 
 
 
PASSIVA 
                                                                                                                                           
Bestemmingsreserve 
Reserve voor nog goed te keuren en in te dienen projecten 30.085    
 
Continuïteitsreserve 15.000 
 
 
Er wordt een continuïteitsreserve aangehouden ter grootte van 30%  van het eigen vermogen 
om ten alle tijden aan  lopende verplichtingen te kunnen voldoen. 
 
 
UIT TE VOEREN PROJECTEN 

Voor per 31-12-2019 nog uit te voeren projecten  zijn de volgende verplichtingen  
gepassiveerd. 
 
-project pijnloze mammografie 42.471 
-wandspel, project afdeling oogheelkunde 880 
-beleef TV, geriatrieafdeling 11.208 
-licentie project VR brillen                                                               6.479 

 61.038 
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3.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 
 
 
Project gerelateerde donaties en opbrengsten: 
 
Particuliere giften  873,00 

 
 

Laurentius Giftbox  2.795,00  
 
 

Project VR brillen kinderafdeling  
Basisschool aan de Roer  3.310,00  

N.P. Slagboom Gift 505,09  

Beau Vilters Projectopbrengst 1.000,00  

Totaal   4.815,09  
 
 

Project pijnloze mammogafie  

R.M.J. Joosten                                                                   Donatie 450,00  

Paul Vossen Donatie 750,00  

Bizznip Donatie 500,00  

Roermond Cityswim Projectopbrengst 48.284,00  

Krekelberg Flock Products Donatie 550,00  

Totaal   50.534,00  
 
 

Project Ipads neurologieafdeling  
Hermans Donatie 44,00  

Fusers Donatie 5,00  

Bleijenberg Donatie 10,00  

Hermans Donatie 420,30  

Hermans Donatie 100,00  

stichting anoniem Donatie 2.350,00  

Totaal 2.929,30  
 
 

Afscheid Dr Paul Crobach, 
wandspel   

Nuyens Gift 25,00  

Soltronergy Donatie 250,00  

GLS Medical Consultancy Donatie 140,00  

Mts. Oogheelkunde Catharina Donatie 150,00  

Mw. AME Janssen Donatie 100,00  

Wolfsbergen Osnabrug Donatie 50,00  

A.V.R.J. Bell Donatie 250,00  

Totaal   965,00  
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Project beleef TV   

Groep 2 , Go Battle Projectopbrengst 1.148,69  

afdeling geriatrie Projectopbrengst 763,00  

Totaal 1.911,69  
 
 

Overige ontvangsten   

Creditnota’s  1.690,64 

Laurentius ziekenhuis  1.000,00 

Totaal 2.690,64  
 
 

Ontvangsten ambassadeurs  

ARC Communicatie & Strategie Ambassadeur 400,00  

Arresthuis Ambassadeur 400,00  

Bongers Beeld & Geluid Ambassadeur 400,00  

Car Service Swalmen Ambassadeur 400,00  

DCO van Iersel Ambassadeur 400,00  

Fun Beach Ambassadeur 400,00  

Gezondheidscentrum ‘t Zand Ambassadeur 800,00  

Golfbaan de Herkenbosche Ambassadeur 400,00  

Het Rughuis Roermond Ambassadeur 400,00  

Holbox Ambassadeur 400,00  

Mosa Glas Ambassadeur 400,00  

Incatro Room Acoustics Ambassadeur 400,00  

Kraamcentrum Echt Ambassadeur 400,00  

Kragten BV Ambassadeur 400,00  

Lean HR Services Ambassadeur 400,00  

Mediamens BV Ambassadeur 400,00  

MH Roadstyling BV Ambassadeur 400,00  

MTR Reclame Ambassadeur 400,00  

Nu Nautilus Ambassadeur 400,00  

Personeel Specialisten Ambassadeur 400,00  

PHI Midden-Noord Limburg Ambassadeur 400,00  

Pijpers-Stoks Beheer Ambassadeur 400,00  

Rabobank Roermond-Echt Ambassadeur 400,00  

Rijmar BV Ambassadeur 400,00  

RSM Nederland Services Ambassadeur 400,00  

S.M. Nijenhuis-Diederen Ambassadeur 400,00  

Show Mobile Ambassadeur 400,00  

Siemens Healthcare Nl. Ambassadeur 1.200,00  

Slagerij Cox Ambassadeur 400,00  

Smurfit Kappa Roermond Ambassadeur 400,00  

Summa Adviesgroep Ambassadeur 400,00  
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Ontvangsten ambassadeurs (vervolg)  

Thibor BV Ambassadeur 400,00  

Vetraned BV Ambassadeur 400,00  

Totaal  14.400,00 
 
 

Projectuitgaven   

Laurentius Licentie Vr brillen 6.479,99  

Laurentius Ipads ic afdeling 3.768,31  

Laurentius Ambassadeursbijeenkomst 2.139,28 

Laurentius Fietslabyrint 5.002,84  

Totaal   17.390,42  
 
 
 

 
Roermond, 25 mei 2020 
 
Namens het Bestuur van de Stichting Vrienden van Laurentius, 

 
 
 
 
 
 
 
 

C.F.L.G. Ketelaars M. de Ponti 
secretaris, penningmeester Voorzitter 


