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BESTUURSVERSLAG
Doelstelling conform de statuten
Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:
2.1. De stichting heeft ten doel het stimuleren van de goede zorg (patiënten, participatie, patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs,
opleiding en innovatie) voor kinderen betrokken bij het Amalia Kinderziekenhuis in de breedste zin van het woord en het
werven van fondsen ten behoeve van:
a. I. de bevordering van het medisch wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de kinderzorg zoals deze meer in het
bijzonder wordt uitgeoefend door de desbetreffende afdelingen van het Radboud Universitair Medisch Centrum
(deze afdelingen hierna te noemen: Amalia Kinderziekenhuis);
II. de ondersteuning van de zorg voor en de behartiging van de belangen van het zieke kind in het algemeen en meer
in het bijzonder:
- ondersteuning van de patiëntenparticipatie, patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, opleiding, innovatie,
expertiseontwikkeling, continuïteit van zorg en de ziekenhuisvoorzieningen in het Amalia Kinderziekenhuis;
- het verlenen van steun aan verpleeginstellingen en/of andere instellingen betrokken bij het Amalia Kinderziekenhuis,
bij voorkeur in de regio Nijmegen, voor herstel van kinderen;
- het ondersteunen van werkzaamheden, bij voorkeur in de regio Nijmegen, op het gebied van de preventie van
aandoeningen bij kinderen;
- het verlenen van financiële hulp aan gezinnen van zieke kinderen in het Amalia Kinderziekenhuis;
- het ondersteunen van tijdelijke opvangvoorzieningen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het Ronald
McDonald Huis te Nijmegen, ten behoeve van de familieleden en/of verzorgers van kinderen die in het Amalia
Kinderziekenhuis worden verpleegd of anderszins worden behandeld; en voorts
- het verbeteren van kwaliteit van het verblijf van het kind in het Amalia Kinderziekenhuis door middel van financiële
ondersteuning voor de aanschaf van telecommunicatiemiddelen en het verzorgen van specifieke radio- en televisieuitzendingen binnen het Amalia Kinderziekenhuis;
b. al hetgeen met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.
2.2 De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Beleid
De stichting ondersteunt door middel van schenkingen het Amalia kinderziekenhuis en de betrokkenen.
De stichting draagt bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten door financiële
ondersteuning van onderwijs- en/of onderzoeksprojecten, verbonden aan het Amalia kinderziekenhuis.
Organisatie
De Amalia Kinderziekenhuis Stichting bestaat sinds 1 april 2015 en is in opbouw. In de statuten van de stichting is vastgelegd
dat het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de Raad van Bestuur van het Radboudumc invloed hebben
op de samenstelling van het bestuur.
Focus van de activiteiten in 2019
-

Betrokken houden van bestaande donateurs
Uitbreiden en bestendigen van het netwerk
Voorbereidende werkzaamheden voor de fondsenwerving aangaande de verbouwing van het Amalia kinderziekenhuis
Start fondsenwerving projecten verbouwing Amalia kinderziekenhuis

In 2019 is in totaal € 169.327 aan donaties ontvangen. Dankzij donaties hebben we in 2019 enkele mooie projecten kunnen
realiseren waaronder:
-

Veraangenamen van de wachtruimte
Kindvriendelijk maken van een behandelkamer en een kamer op de Spoedeisende Hulp
Muis mee naar huis; meegeven van kleine schilderijtjes aan kinderen die na een lange ziekenhuisopname weer naar
huis mogen
Bijdrage aan onderzoek AGORA
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Toekomstplannen
Het voornemen is om de activiteiten van de huidige stichting in 2020 onder de naam Amalia Kinderfonds voort te zetten
als Fonds op Naam onder de Stichting Radboud Fonds om meer slagkracht te creëren.
De Stichting Radboud Fonds is een initiatief van de Radboud Universiteit en het Radboudumc gezamenlijk.
De Stichting biedt particulieren, organisaties en bedrijven onder meer de mogelijkheid om bij te dragen en betrokken te zijn
bij projecten op het terrein van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.
De Stichting Radboudfonds is op 16 december 2016 opgericht als een zelfstandige stichting door vertegenwoordigers
van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
Binnen de Stichting Radboud Fonds wordt het Amalia Kinderfonds vertegenwoordigd door een adviescommissie.
Deze commissie bestaat uit interne en externe leden. In de adviescommissie hebben onder andere een medicus van het Amalia
kinderziekenhuis zitting en een ouder van een patiënt.
Communicatie
De belangrijkste communicatiemiddelen zijn
-

https://www.radboudumc.nl/over-het-radboudumc/goede-doelen
Facebookpagina Amalia kinderziekenhuis
Folder Amalia kinderziekenhuis stichting

Focus 2020
-

Fondsenwerving projecten verbouwing Amalia kinderziekenhuis
Vergroten van het aantal periodieke donateurs
Het inspireren en activeren van derden om voor het Amalia Kinderfonds acties te initiëren

De verwachting is dat het aantal en de grootte van de donaties in 2020 flink zal toenemen, dit door uitbreiding in de
personele fondsenwervingscapaciteit en door de lopende projecten die verband houden met de verbouwing van het
Amalia Kinderziekenhuis.
Risico's en onzekerheden
De COVID-19 crisis en maatregelen die door de overheid naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken,
hebben een negatieve invloed gehad voor de Amalia Kinderziekenhuis Stichting in de eerste 6 maanden van 2020.
Grote fondsenwervende evenementen vinden geen doorgang en ook de geefbereidheid van bedrijven is sterk afgenomen.
Hoewel de economische gevolgen van deze uitbraak voor de stichting op langere termijn nog onduidelijk zijn,
zullen deze niet leiden tot liquiditeitsproblemen of een negatief vermogen. Zowel de doelbestedingen als de
algemene kosten en vaste lasten zijn gedekt. Het negatieve effect van de COVID-19 crisis is niet volledig aan te geven en is
afhankelijk van de duur van de crisis en de gevolgen hiervan op de economie, echter ook wanneer de fondsenwerving
langere tijd een aangepaste werkwijze vereist, is de verwachting dat de stichting haar activiteiten voort kan zetten.
Het bestuur
In 2019 hebben 2 bestuursleden de functie neergelegd en zijn met ingang van 26 november 2019 opgevolgd door 2 nieuwe
bestuursleden.
Mw. drs. J. Vogel - voorzitter
Prof. Dr. C. Noordam - secretaris
heeft met ingang van 26-11-2019 Prof. Dr. W.F.J. Feitz opgevolgd
Mw. S.A.G. van Beek - penningmeester
heeft met ingang van 26-11-2019 dhr. H.A. Hendriks opgevolgd
De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.
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ALGEMENE GEGEVENS
Juridische structuur
De Amalia Kinderziekenhuis Stichting is op 1 april 2015 opgericht te Nijmegen ten overstaan van
notaris mr. Hendrikus Oosterdijk.
Inschrijving
De Amalia Kinderziekenhuis Stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland te Arnhem onder nummer 63024209 met RSIN-nummer 855059862.
Vermogen
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
- bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
- subsidies;
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
- opbrengsten van activiteiten van de stichting;
- alle andere baten.
Boekjaar
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Vestiging
Het secretariaat van de Stichting Amalia Kinderziekenhuis wordt gevoerd aan het Geert Grooteplein-Zuid 10,
6525 GA te Nijmegen.
ANBI status
Met ingang van 1 april 2015 is Amalia Kinderziekenhuis Stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
in de zin van artikel 24 lid 4 Successiewet 1956.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

ACTIVA

Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2019
€

Ref.

1
2

97.035
43.596

Totaal

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
- Bestemmingsreserves
- Overige reserves

31-12-2019
€

Ref.

31-12-2018
€

€

0
106.541
140.630

106.541

140.630

106.541

€

31-12-2018
€

€

3
9.671
26.535

Fondsen
- Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden

€

4

Totaal
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10.606
88.525
36.206

99.131

84.500
120.706

0
99.131

19.924

7.410

140.630

106.541
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
(na winstbestemming)

Ref.
BATEN:

2019
€

2018
€

11.285
94.915
63.127

5.683
946
30.821

169.327

37.450

41.625
100.170
5.858

0
32.163
2.584

147.653

34.747

21.674

2.703

99

172

21.575

2.531

-935
-61.990
84.500

4.798
-2.267
0

21.575

2.531

5

- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de baten

LASTEN:
Personeelskosten
Besteed aan doelstellingen
Kosten van beheer en administratie

6
7
8

Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

9

Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsreserves
- Overige reserves
- Bestemmingsfondsen
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving, zijnde Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
Continuïteit
De Amalia Kinderziekenhuis Stichting heeft sinds maart 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van Covid-19.
De overheid heeft diverse maatregelen genomen om het virus in te perken, zoals een intelligente lock-down en
social distancing, welke negatieve gevolgen hebben gehad voor de activiteiten van de Amalia Kinderziekenhuis
Stichting. De geplande activiteiten zijn halverwege mei weer opgepakt en het is duidelijk dat online fondsenwerven
en communiceren belangrijker zijn geworden en dat deze trend door Covid-19 in een versnelling is geraakt.
Hoewel de economische gevolgen van deze uitbraak voor de stichting op langere termijn nog onduidelijk zijn,
zullen deze niet leiden tot liquiditeitsproblemen of een negatief vermogen. Zowel de doelbestedingen als de
algemene kosten en vaste lasten zijn gedekt.
Ook wanneer de fondsenwerving langere tijd een aangepaste werkwijze vereist, is de verwachting dat de stichting
haar activiteiten kan voortzetten. De in onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering
en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Grondslagen 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 waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op
posten in de balans en staat van baten en lasten zijn in de jaarrekening genummerd.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op
grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de 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; baten
worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
1. Vorderingen

31-12-2019

Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2018
€

€

5.603
91.432

0
0

97.035

0

Toelichting:
Een voorziening voor oninbare vorderingen wordt niet noodzakelijk geacht.
De overige vorderingen bestaan voor € 84.500 uit een toekenning van de AFAS Foundation 2019 waarvan dit de
1e termijn is van 50% die is ontvangen in 2020. Deze toekenning is voor de realisatie van het project "Samen spelen
op het plein", waarmee inmiddels is gestart en waarvan de verwachting is dat dit in 2021 zal worden afgerond.
2. Liquide middelen
ABN AMRO bank, betaalrekening

De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan de stichting.
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106.541

43.596
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Amalia Kinderziekenhuis Stichting
Jaarrekening 2019

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
PASSIVA
3. Reserves en fondsen

2019

2018
€

€

Bestemmingsreserve Kindertelevisie
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

10.606
2.141

5.808
4.798

Vermogen per 31 december

12.747

10.606

Bestemmingsreserve Sponsorboek
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
-3.076

0
0

Vermogen per 31 december

-3.076

0

9.671

10.606

Reserves
Bestemmingsreserves

Saldo bestemmingsreserves per 31 december

Overige reserves

2019

2018
€

€

88.525
21.575

90.792
2.531

Stand per 31 december

110.100

93.323

Resultaatbestemming boekjaar
Toevoeging bestemmingsreserves
Toevoeging bestemmingsfondsen

935
-84.500

-4.798
0

26.535

88.525

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

Fondsen
Bestemmingsfondsen

2019

2018
€

€

Bestemmingsfonds "Samen spelen op het plein"
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
84.500

0
0

Vermogen per 31 december

84.500

0

Saldo bestemmingsfondsen per 31 december

84.500

0
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
4. Kortlopende schulden

31-12-2019

Crediteuren
Crediteur Radboudumc
Overige schulden en overige passiva
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31-12-2018
€

€

7.827
3.679
8.418

7.410
0
0

19.924

7.410
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
BATEN

2019

2018
€

€

11.285
94.915
63.127

5.683
946
30.821

169.327

37.450

5. Baten
Donaties en giften van particulieren
Donaties en giften van bedrijven
Schenkingen van andere organisaties zonder winststreven

LASTEN

2019

2018
€

€

41.625

0

41.625

0

6. Personeelskosten
Ingehuurd personeel Radboudumc

Toelichting:
In de verslagperiode zijn er geen werknemers in dienst geweest van de Amalia Kinderziekenhuis Stichting.
Alle medewerkers van de Amalia Kinderziekenhuis Stichting zijn in loondienst van het Radboudumc.
Het gemiddeld aantal fte's in het verslagjaar bedraagt 0,44 ( 2018 geen fte's ).
De directieleden van de Amalia Kinderziekenhuis Stichting ontvangen geen bezoldiging.
2019

7. Besteed aan doelstellingen
Kiekeboxen en themaboekjes
MRI training scanner
Muis mee naar huis
Veraangenamen wachtruimtes
Kindvriendelijk maken behandelkamer en kamer SEH
Onderzoek AGORA
Onderzoek verbetering behandeling tweeling transfusiesyndroom
Overig

2018
€

€

0
0
14.170
21.776
24.224
20.000
20.000
0
100.170

3.562
9.900
13.780
0
0
0
0
4.921
32.163

2.735
3.123

2.427
157

5.858

2.584

99

172

99

172

8. Kosten beheer en administratie
Administratiekosten
Algemene kosten

9. Saldo financiële baten en lasten
Bankkosten
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Gebeurtenissen na balansdatum
De COVID-19 uitbraak en de maatregelen die begin 2020 door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn
genomen om het virus in te perken, zullen naar verwachting geen gevolgen hebben voor de stichting.

Ondertekening door bestuurder

W.G.
Prof. Dr. C. Noordam

W.G.
Mw. S.A.G. van Beek

W.G.
Mw. drs. J. Vogel
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