Slot Jaarrekening oktober 2016

Contactgegevens:
Vrienden van Lievensberg
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom
vriendenvanlievensberg@bravis.nl

KvK nr;
41103014
Fiscaalnummer ; 8161.12.678
ANBI status vanaf 1 januari 2008.
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Voorwoord

Doelstelling Stichting Vrienden van Lievensberg
De Stichting Vrienden van Lievensberg heeft ten doel het in de ruimste zin van alle
wettige middelen ondersteunen van de doelstellingen van de "Stichting Ziekenhuis Lievensberg",
gevestigd te Bergen op Zoom en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Beleid Stichting Vrienden van Lievensberg

De Stichting Vrienden van Lievensberg ondersteunt tal van projecten die bijdragen
aan de gastvrijheid en patiëntvriendelijkheid van het Lievensberg ziekenhuis
in Bergen op Zoom.
Wijze van werven fondsen Stichting Vrienden van Lievensberg
a.

Door verspreiding folders onder patiënten, huisartsen waarin opgenomen een antwoordstrook
ter invulling waarmee kenbaar wordt gemaakt dat men vriend wilt worden en een bijdrage
( éénmalig of jaarlijks) kan worden overgemaakt/geïncasseerd.

b

Benadering bedrijven/instellingen voor een donatie.

Projecten lopend boekjaar
Voor een nadere toelichting op de afgeronde projecten van het afgelopen boekjaar verwijzen wij u naar
onze website ;
vriendenvanlievensberg@bravis.nl
onderdeel; gerealiseerde projecten.
ANBI status
De Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van Lievensberg vanaf 1 januari 2008 aangemerkt
als een ANBI-instelling ( Algemeen Nut Beogende Instelling ).
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of op de Website Anbi.nl.
Kascommissie; controle slot jaarrekening oktober 2016
De slot jaarrekening 2016 is in oktober 2016 gecontroleerd en akkoord bevonden.
De penningmeester is gedéchargeerd voor het boekjaar 2016.
Voor samenstelling kascommissie zie toelichting, pagina 8.
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Samenstelling Bestuur Vrienden van Lievensberg

Dhr. P. van den Kieboom, voorzitter
Dhr. H. Tax, penningmeester
Mw. T. Kole – de Haas, secretaris
Dhr. E. Sadée
Mw. C. Hoek
Dhr. T. van den Akker
Mw. M. van Neerbos-Buys
Dhr.E.Slingenberg
Dhr.P.Seys
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Slot BALANS oktober 2016
Activa

2015

2014

489
0
-489

118.000
1.558

103.000
1.583

0

119.558

104.583

119.558
-558
-119.000

104.364
15.194

87.733
16.631

Vermogen per 31 december

0

119.558

104.364

Kortlopende schulden
Diverse kortlopende schulden

0

0

219

Totaal

0

119.558

104.583

5.100
236

16.810
6.653
381

2.021
30.458
719

5.336

23.844

33.198

228

304
2.408
395
500
1.170
11.790

Liquide middelen
Ondernemersdeposito ABN/AMRO
Rekening Courant ABN/AMRO
Overgemaakt naar St.Vrienden van Bravis
Totaal

okt.2016

Passiva
Eigen vermogen
Vermogen op 1 januari
Saldo inkomsten - uitgaven
Overgemaakt naar St.Vrienden van Bravis

Slot RESULTATENREKENING oktober 2016
Opbrengsten
Giften
Donaties tbv activiteiten
Rente
Totaal inkomsten
Lasten
Bankkosten
Drukkosten
Abonnementen
Dag van de verpleging
Bestuurskosten
Kosten activiteiten

614
5.053

304
0
389
500
803
6.653

Totaal uitgaven

5.894

8.649

16.567

-558

15.194

16.631

Saldo inkomsten - uitgaven
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Toelichting Balans
Activa
Liquide middelen
Voor de liquide middelen worden twee rekeningen bij de ABN/Amro benut, namelijk ;
1.

Ondernemersdeposito ABN/AMRO
Dit betreft een spaarrekening waarop altijd gestort kan worden.
Opnemen is altijd en per direct mogelijk.
Wanneer het saldo, inclusief bijstortingen, tot het eind van de rentemaand op de spaarrekening
staat en wanneer het saldo hoger is dan € 15.000, betaalt ABN/Amro de toprente.
In andere gevallen ontvangen we de basisrente.

2.

Rekening Courant ABN/AMRO
Wordt gebruikt voor het dagelijkse bankverkeer ( ontvangsten en betalingen )

Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen muteert ieder jaar door het verschil van inkomsten en uitgaven.
In 2016 zijn de Stichting Vrienden van Lievensberg en de Stichting Vrienden en van het
St.Franciscus Ziekenhuis gefuseerd ,naar een nieuwe Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis.
Het totale vermogen van € 119.489,29 is overgemaakt naar de nieuwe Stichting.
Toelichting Resultatenrekening
Opbrengsten
Giften
Dit bedrag betreft de opbrengst van de kleinere giften. Deze giften worden verkregen
door verspreiding folders onder patiënten, huisartsen waarin opgenomen is een antwoordstrook
ter invulling waarmee kenbaar wordt gemaakt dat men vriend wilt worden en een bijdrage
( éénmalige of jaarlijkse bijdrage) kan worden overgemaakt/geïncasseerd.
Donaties tbv activiteiten
Dit bedrag betreft de opbrengst van de grotere giften/donaties. Deze giften worden verkregen door
benadering bedrijven/instellingen voor een donatie.
Voor een toelichting op de inkomsten en uitgaven van de grote activiteiten, verwijzen wij u
naar de laatste pagina van de toelichting.
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Toelichting slot resultatenrekening oktober 2016( vervolg )
Lasten
Bankkosten
Dit betreffen maandelijkse kosten door de ABN/Amro in rekening gebracht voor gebruik van
de door hen beschikbaar gestelde producten en diensten. ( oa internetbankieren )
Bestuurskosten
Onder deze kosten worden de volgende posten verantwoord;
1. Kosten afscheid bestuursleden
Wanneer een bestuurslid statutair aftreedt, wordt hem/haar voor alle inspanningen
een attentie aangeboden.
Kosten activiteiten
Dit zijn de kosten van de grotere activiteiten. Voor een toelichting op de uitgaven van de grote
activiteiten, verwijzen wij u naar de laatste pagina van de toelichting.
Toelichting activiteiten 2016
Specificatie 2016
Afgeronde projecten
Stichting Door na Kanker
F8
GAAZ
Eindtotaal

Uitgaven
986
3.031
1.036

Benutte activiteiten
Voorstelling Help ik Leef
Relaxstoelen
I-pad en gereedschap

5.053

De slot jaarrekening oktober 2016 is in oktober 2016 gecontroleerd en akkoord bevonden.
De penningmeester wordt hierbij gedéchargeerd.
Was getekend ;
De kascommissie ;

Voorzitter
St.Vrienden van Lievensberg

P.van den Kieboom

Bestuurslid

C.Hoek
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