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Voorwoord
Ook in het jaar 2014 was de Stichting Gastenverblijven VUmc voor tal van familieleden,
vrienden en andere nauwe relaties van patiënten van het VU medisch centrum van enorme
betekenis. En Gastenverblijf én de Familiekamers maakten hun naam waar; zij fungeerden als
echte toevluchtsoorden waar bezoekers zich welkom voelden.
Neem praktijkvoorvallen. Zoals de oudere Texaan uit Dallas, onderweg naar Venetië om
vandaar een cruise te maken terug naar ‘de States’, die zijn vrouw voor een spoedingreep
ongelukkigerwijze op een operatiekamer in het VUmc moest achterlaten en zelf werd
opgevangen door vriendelijke en vertrouwenwekkende vrijwilligers in het Gastenverblijf.
De kamer was voor hem een uitkomst; een steun bij het verwerken van de domper dat zijn
echtgenote en hij de reis van hun leven abrupt in rook zagen opgaan. Hoewel het idee van een
gastenverblijf uit Amerika stamde, was deze voorziening hen helemaal vreemd.
Ook maakt het jaarverslag melding van opmerkelijke objecten van kunst waarmee het
Gastenverblijf onverwacht is verrijkt en die voor gasten een zo welkome afleiding vormen.
Tezamen met schenkingen in het verleden - denk aan een huiskamerwand vullende collage van
schilderijen en prenten en een reeks vooroorlogse posters die vier gangen verlevendigenvormt de bijzondere kunstaanwinst in 2013 en in 2014 een bezienswaardigheid; een collectie
uitsluitend te danken aan gulle gevers.
Verder leest u over een bestuurswisseling die ertoe leidde dat van het negen leden tellende
bestuur aan het begin van het nieuwe verslagjaar er drie vrouw zijn.
Besloten is tot opheffing van de toegangsbeperking die moet leiden tot nog hogere
bezettingscijfers van de gastenkamers; nu zijn ook in Amsterdam en directe omgeving
woonachtige personen welkom als gast. Overigens liet de bezetting in het verslagjaar,
vergeleken met 2013, al een ferme groei zien van bijna 10%.
Het bestuur benadrukt graag zijn erkentelijkheid jegens het groeiende aantal vrijwilligers; voor
het functioneren van het Gastenverblijf zijn zij zonder meer van vitaal belang.
Bewonderenswaardig dat ettelijke tientallen vrouwen en mannen – soms jarenlang – geheel
belangeloos trouwe diensten verlenen.
Geen enkel punt van zorg? Toch wel. Op het bestuur rust de plicht om voor bekostiging van
professionele begeleiding op de Familiekamers van drie afdelingen financiën te mobiliseren.
Fondsenwerving is een ‘never ending story’.
U als trouw donateur heel hartelijk dank voor uw aanhoudende steun en sympathie!
Maya Meijer-Bergmans,
voorzitter Stichting Gastenverblijven VUmc

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar
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Voor mij zijn mensen
zoals jullie de helden van
de samenleving.
Jullie zorg voelt als een warm bad na een
fietstocht door de regen in de herfst.

Ik ben nu vier keer als gast bij
jullie geweest. De reden was
een ernstig verkeersongeluk
van mijn dochter. Ondanks
alle angst en pijn was het goed
toeven bij jullie.

Algemeen
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Bestaansrecht, strategie en beleid

Gastenverblijf
‘Ik geef om een ziekenhuis met een gastenverblijf
waar ons een thuisgevoel wordt geboden’;
weinig woorden met een veelzeggende inhoud,
opgetekend uit de mond van een dankbare gast.
Eigenlijk zou ieder groot ziekenhuis met een
supra regionale functie een dergelijke voor
ziening horen te krijgen maar zover is het nog
lang niet. Wel ontstaan hier en daar in het land
initiatieven om tot de vestiging van een dergelijke
accommodatie te komen. Het Gastenverblijf bij
het VU Medisch Centrum –VUmc- zou, zo bezien,
zich mogen beschouwen als trendsetter.
Het eerste volledige kalenderjaar waarin het
nieuwe Gastenverblijf functioneerde, kenmerkte
zich door een gaandeweg ontstane gewenning
aan de nieuwe situatie. Het wegwijs worden in de
nieuwbouw met vergroting van territoir, werkte
bij vrijwilligers opmerkelijk soepel. Daaraan droeg
de grotere capaciteit aan kamers nadrukkelijk bij.
In de praktijk betekent dit dat vrijwel ieder beroep
op een kamer kan worden ingewilligd. Frustraties
bij vrijwilligers die voorheen een verzoek om
een kamer te vaak moesten afwijzen, domweg
vanwege een kamertekort, deden zich gelukkig
niet meer voor. Het geïnstalleerde apparatuurpark –denk aan wasmachines, droogtrommels,
keukenvoorzieningen en instrumentarium- blijkt
ook toereikend en voortreffelijk te functioneren.
Over nut van het Gastenverblijf een voorbeeld
uit de praktijk: het geluk van een ouder echtpaar
uit Dallas, voor de reis van hun leven onderweg
naar Venetië om daarvandaan per cruise terug
te varen naar de States- werd op Schiphol
wreed verstoord: de vrouw brak haar heup bij
een onfortuinlijke val en kwam in het VUmc
terecht. De echtgenoot werd opgevangen in
het Gastenverblijf en wist niet wat hem daar
overkwam; zo dankbaar toonde hij zich; echt een
pleister op de wond.

Kon in het jaarverslag over 2013 worden
gewag gemaakt van de verkrijging van een fraai
kunstobject –en wel een waterklok, ontworpen
door de Franse kunstenaar Bernard Gitton,
waarvan er wereldwijd maar een handvol
bestaan-, in 2014 is de kunstcollectie van het
Gastenverblijf opnieuw rijker geworden dankzij
de schenking van een fraai bronzen beeld. Dit
beeld dat een VU-spaarster voorstelt met in haar
handen een VU (spaar)busje, gemaakt door de
bekende Amstelveense kunstenaar Pieter de
Monchy, is bij het 100-jarig bestaan van de VU
in 1980 aan de Vrouwen VU-Hulp organisatie
aangeboden door de Rabobank. Op het beeld in
de heemtuin kon ‘beslag worden gelegd’ zodra
bekend werd dat het moest wijken voor de bouw
van een ‘Imaging center’ precies op (een deel
van) die heemtuin.

Familiekamers
Het ‘instituut’ Familiekamer is intussen een niet
meer weg te denken faciliteit in het VUmc.
De daar gestationeerde familiekamerbegeleider
poogt bezoekers zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Zij –we hebben het in het verslagjaar over
vier dames- lichten voor, voorzien waar nodig in
bemiddeling en ondersteuning, bijv. na een
slecht nieuws gesprek. De Familiekamers zijn zo
geoutilleerd dat ze allerminst doen denken aan
een ziekenhuisruimte. Er zijn planten en
kunstobjecten, er is een kitchenette, zithoek,
‘open’ haard, kinderhoek, leestafel, bibliotheek
en bezoekers kunnen gebruik maken van multi
media. De Familiekamers zijn doorlopend
toegankelijk; toegangstijden gelden daar niet.
Voor overnachting is het Gastenverblijf de
aangewezen plaats.
Vele honderden gasten weten een Familiekamer
te vinden en komen soms alleen maar op zoek
naar afleiding; anderen komen met vragen om
hulp bij allerlei praktische aangelegenheden. Als
de ernst van de toestand van de patiënt bij diens

naasten heftige emoties oproept, doet alleen al
de aanwezigheid van zo’n vertrouwenwekkend
begeleider veel goed.
Met de raad van bestuur van het VUmc is
overeengekomen dat de Stichting niet meer
belast wordt met de personele kosten van de aan
de Familiekamers verbonden begeleiders.

Doelstelling
De Stichtingsstatuten verwoorden de doelstelling
van de stichting als volgt:
a. het stichten, beheren en exploiteren van een
logeervoorziening (op centraal niveau) en
familiekamers met het karakter van
huiskamers (op afdelingsniveau) ten behoeve
van volwassen patiënten van het VU medisch
centrum, hun partners, familie, vrienden en
andere begeleiders;
b. het scheppen van voorwaarden om tijdens het
ziektetraject, in het bijzonder binnen de sfeer
van familiekamers, tot een optimale
communicatie te komen tussen de ernstig
zieke patiënten van het VU medisch centrum
en hun partners, familie, vrienden en andere
begeleiders enerzijds en zorgverleners van het
VU medisch centrum anderzijds, teneinde
voor deze patiënten een zo goed mogelijke
kwaliteit van leven te verkrijgen.

OFFICIELE OPENINGEN GASTENVERBLIJF
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der
Nederlanden opende het eerste Gastenverblijf
officieel op 19 september 1997.
Een kleine 16 jaar later, en wel op 2 september
2013, opende mevrouw Elly van Weely-Koek –
vrijwilligster van het eerste uur- het tweede
volledig nieuwe Gastenverblijf.
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(OFFICIELE) OPENINGEN FAMILIEKAMERS

(LIJFRENTE)SCHENKINGEN

24 maart 2005: officiële opening van de
Familiekamer bij de afdeling Medische
Oncologie; 23 januari 2008: officiële opening
van de Familiekamer bij de afdeling Heelkunde
c.a.; In de loop van 2009 zijn uiteindelijk zes
kamers geopend met het stempel Familiekamer
bij de afdeling Intensive Care Volwassenen

Een zogenoemde lijfrenteschenking levert extra
voordeel op; in dat geval is de schenking bij de
schenker volledig aftrekbaar; een drempel –zoals
hiervoor vermeld onder ANBI- is dan afwezig. Een
lijfrente is sinds 1 januari 2014 zonder
tussenkomst van een notaris eenvoudig te
regelen; met een onderhandse akte kan worden
volstaan. In een dergelijke akte wordt vastgelegd
dat ten minste vijf achtereenvolgende jaren een
schenking plaatsvindt. Een dergelijke
betalingsafspraak vervalt bij overlijden van de
schenker binnen de vastgelegde lijfrentetermijn.

ANBI
De Stichting dankt haar status van ANBI –
algemeen nut beogende instelling- aan een per
1 januari 2008 voor onbepaalde tijd verkregen
beschikking van de belastingdienst. In het
verslagjaar kondigde de belastingdienst
scherpere voorwaarden af; deze voorzien vanaf
1 januari 2014 in een publicatieverplichting. De
Stichting heeft ultimo 2013 aan die voorwaarden
voldaan; daaraan dankt het behoud van het
ANBI-keur.
De ANBI status biedt bij schenkingen aan twee
zijden voordeel; voor de schenker zijn giften aan
de Stichting in beginsel –namelijk voor zover een
drempel wordt overschreden- voor de
inkomsten- of de vennootschapsbelasting
aftrekbaar en de Stichting is vrijgesteld van
schenkings- en successierecht.

CBF-CERTIFICAAT
Het van het Centraal Bureau Fondsenwerving
verkregen certificaat, speciaal in het leven
geroepen voor kleine goede doelen, was ook van
toepassing over 2014. In 2015 zal voor verlen
ging van de geldigheid worden geijverd.

Mijn moeder zei elke dag wel
een keer dat ze zo blij was dat
we dichtbij haar waren.
Zelfs zo dichtbij dat we op tijd
waren om haar vast te houden
toen ze stierf.

Jullie zijn toppers!
Dank jullie, ik houd van jullie.

Voor jullie zijn hartelijkheid
en inlevingsvermogen
misschien een kleine moeite
maar met een hele grote
impact op ons.
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Bestuur
Het voltallige bestuur vergaderde in het verslagjaar twee maal (in voor- en najaar); in deze
vergaderingen werd, naast de reguliere
onderwerpen, aandacht besteed aan onder
meer:
- de continuïteit van het Gastenverblijf (er moet
jaarlijks ruim € 50.000, aan huur worden
overgemaakt) en wat heeft de voorgenomen
alliantie van het VU Medisch Centrum met het
AMC voor gevolgen? De voorzitter van de Raad
van Bestuur van het VUmc, de heer Wouter
Bos, sprak in een vergadering geruststellende
woorden. In die samenwerking met het AMC
ziet hij voor het Gastenverblijf geen bedreiging;
- de behoefte aan vergroting van de naams
bekendheid; hoe vreemd dit ook mag klinken,
soms wordt, ook onder medewerkers, nog
onwetendheid omtrent het bestaan van het
Gastenverblijf gesignaleerd; ook het geven
van meer bekendheid aan de mogelijkheid
voor patiënten om daags voorafgaand aan een
operatie in het Gastenverblijf te overnachten,
verdient aandacht;
- besloten is om ook aan in de directe nabijheid
van het Gastenverblijf woonachtige potentiële
gasten de toegang tot het Gastenverblijf te
openen; dit om van de kamers zo optimaal
mogelijk gebruik te maken; leegstaande kamers
zijn ongewenst;
- behoefte van de raad van bestuur van het
VUmc aan een nieuwe toezichtstructuur. De
raad van bestuur benadrukte dat hij zich wenst
te onthouden van wezenlijke aantasting van
functie en bevoegdheden van de Stichting.

bijvoorbeeld aan zijn bemoeienis om de Stichting
in het kader van de verhuizing een belangrijk
financieel douceurtje te bezorgen. Zijn plaats
werd ingenomen door Fokke Rakers, directeur
projectbureau huisvesting van het VUmc.
Onder de paragraaf Familiekamers staat te lezen
dat de daaraan verbonden personele kosten
niet meer door de Stichting hoeven te worden
betaald.
Zoals voor alle achttien jaren van het bestaan
van de stichting van toepassing is, opereert
het stichtingsbestuur pro Deo; bestuursleden
brengen ook geen kosten in rekening.

co-organized with professor Jan Bakker
Member European Diploma in Intensive Care committee
of ESICM

Max Hemelraad
Geen nevenfuncties

Bob Pinedo
Voorzitter International Advisory Board VUmc
Adviseur Biotechnologie

Fokke Rakers
Bestuurslid Stichting Kerk zonder Grenzen
Bestuurslid Stichting Tuimeltekst
President Lionsclub Heemstede Bennebroek
Lid RvC Parkeerbedrijf VU-VUmc

(neven)functies bestuursleden:
Maya Meijer-Bergmans voorzitter

Petrouska van den Tol
Geen nevenfuncties

Directeur – eigenaar Westergasfabriek
Bestuurslid Stichting Cancer Center Amsterdam

Comité van aanbeveling – Raad van advies

Lid CER Prince Claus Fund

Zowel in het Comité van aanbeveling als in de
Raad van advies deed zich geen wijziging voor. Op
beide colleges werd in het verslagjaar geen beroep
gedaan.

Pim Mol penningmeester
Lid bestuur Federatie Financieel Planners
Voorzitter Alumni Comenius Genootschap
Bestuurslid De Nederlandse Bachvereniging Vrienden
Bachfonds

Administrateur en plv. administrateur

Voorzitter RvC Schretlen & Co. NV

Administrateur Fedde Oldenziel verleent al ettelijke
jaren waardevolle diensten op het gebied van
financiën van de Stichting. Anne-Claire van den
Wall Bake-Dijkstra staat hem sinds 2012 als plv.
administrateur bij. Evenals het bestuur zetten ook zij
zich geheel belangeloos in.

Lid bestuur Cultuurbank Rabobank
Lid Curatorium Verandermanagement VU
Lid Curatorium permanente educatie VBA
Lid Raad van Advies NIBE SVV
Lid raad van toezicht Ronald McDonald Kinderfonds
Lid Rabo Kunstcommissie
Member IBM CMO Global Advisory Council

Fokko Faber secretaris
Voorzitter St. bijstand restauratiekosten monumenten
prot. gemeente Amsterdam
Voorzitter Stichting Vrienden van de Thomaskerk
Voorzitter Klachtencommissie medewerkers
zorginstelling Puur Zuid
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Hortus VU

In de bestuurssamenstelling deden zich de
volgende wijzigingen voor:
Dries van de Beek –vanaf 1997 bestuurslid- trad
aan het eind van 2013 terug. Hij is voor het
Gastenverblijf van grote betekenis geweest.
Vanaf het ontstaan van de Stichting eind 1995
–de eerste jaren stond hij het bestuur als adviseur
terzijde- lag het zwaartepunt van zijn activiteiten
op het gebied van fondsenwerving; daarin was
hij hoogst succesvol. Hij werd opgevolgd door
Saskia van Basten Batenburg.
Karel Stegenga maakte begin 2014 een
zittingsperiode van vijf jaar vol. De combinatie
van zijn bestuurslidmaatschap met de positie van
directeur facilitair bedrijf van het VUmc was voor
het Gastenverblijf gunstig en waardevol. Denk

Organizer yearly Winterworkshop for Dutch intensivists,

Huismanagement Gastenverblijf
Huismanager Wim Knaap en assistent huismanager
Marian Voorpostel die formeel een dienstverband
met het VUmc kennen, bevorderden dat het
Gastenverblijf ook in het verslagjaar aan zijn
doelstelling zo goed mogelijk heeft kunnen
voldoen. Voor het management stond werving van
vrijwilligers hoog op de prioriteitenlijst.

Plv. jurist medisch ethische toetsingscommissie VUmc

Saskia van Basten Batenburg
Bestuurslid Carré Fonds
Adviseur Museum Belvedere
Fondsenwerver en adviseur Leerorkest

Armand Girbes
Co-initiator and organiser of National Masterclass on
management in the ICU
Co-initiator and organizer of National Congress on
communication in health care
Chairman Jury NVIC award for best PhD thesis
Member Editorial Board Netherlands Journal of Medicine
Member editoral board Hospital ICU management
Member jury European award for medical journalism,
European Union
Chairman committee yearly national best PhD-thesis
award

Familiekamerbegeleiders
Aan het begin van het verslagjaar aanvaardde
Gonny Langeland de functie van familiekamer
begeleider van de Familiekamer bij de afdeling
Medische Oncologie. Met haar is de begeleiding
daar weer aan een verpleegkundige toevertrouwd.
Gonny kwam in de plaats van Corry Wijnen-van
Dravik.
Voor de begeleiding van de Familiekamer bij
Heelkunde c.s. is verpleegkundige Mariëlle de
Groot onveranderd beschikbaar gebleven.
Ook bij de Familiekamers bij de Intensive Care
Volwassenen is in de personen van Sharon Mantjes
en Ingrid Tjon-En-Fa sprake van een ongewijzigde
situatie.

Vrijwilligers

Bezetting

Het overlijden van Piet van den Brink, vrijwilliger
van eerste uur, brengt in september grote
verslagenheid teweeg. Een geweldige man en
fijne collega met een warme persoonlijkheid is ons
ontvallen. Ook dit verslagjaar is tijdens de
gemeenschappelijke bijeenkomsten zoals het
jaarlijkse uitje en de kerstborrel weer gebleken dat
de sfeer en de onderlinge verhoudingen binnen
het Gastenverblijf erg plezierig zijn. Getuige de
vele lovende woorden in woord en geschrift wordt
dit bijna dagelijks door de gasten bevestigd.
Veel dank is weer verschuldigd aan de ruim 80
vrijwilligers; zonder hen geen Gastenverblijf, zo
eenvoudig is het.

Een gemiddelde kamerbezetting van 60,25% (in
2013 van augustus t/m december) was dit
51,50%. Een stijging van 8,75% ten opzichte van
2013. Deze stijging is het gevolg van een lichte
toename van het aantal poliklinische patiënten
die voorafgaand aan een onderzoek of behande
ling een of twee dagen gebruik maakten van het
Gastenverblijf. Een tweede oorzaak is een
ruimhartiger beleid ten aanzien van het vergeven
van een extra kamer aan familieleden van één
patiënt. Bovendien is in bepaalde situaties
plaatsing van gasten die in Amsterdam woon
achtig zijn mogelijk. Op vier dagen van het
verslagjaar waren alle kamers bezet.

In het verslagjaar zijn maar liefst 23 nieuwe
vrijwilligers aangetreden. Zes vrijwilligers hebben
helaas om gezondheidsredenen hun taak moeten
beëindigen. Vier vrijwilligers hebben een betaal
de baan gevonden en acht vrijwilligers zijn om
uiteenlopende (privé) redenen gestopt. Reiskosten
van vrijwilligers op basis van openbaar vervoer
worden, aan degenen die op een vergoeding prijs
stellen, door het VUmc vergoed. Op 31 december
2014 staan er 81 vrijwilligers geregistreerd, van
wie er negen vanaf het eerste uur actief zijn. Hun
gemiddelde leeftijd bedraagt 62 jaar.

Recapitulatie van cijfers:
De vrijwilligers houden met elkaar het huis schoon
en netjes, maken de logeerkamers in orde en
doen de was. Maar de belangrijkste taak is er
natuurlijk ZIJN voor de gasten en troost te bieden
aan medemensen die het zeer moeilijk hebben.

aantal toegetreden vrijwilligers:23
aantal vertrokken vrijwilligers: 18
aantal vrijwilligers per 31 december 2014: 81
gemiddelde leeftijd vrijwilligers: 62 jaar
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Gemiddelde verblijfsduur 2004 t/m 2014

Verblijfsduur		2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1-2 dagen		49,7%

56,7%

57,3%

57,5%

55,7%

59,4%

64,2%

61,8%

58,5%

62,4%

59,6%

3-6 dagen		24,6%

22,3%

22,6%

24,1%

24,3%

21,9%

21,7%

24,5%

26,2%

22,3%

25,0%

> 1 week		
16,8%

10,6%

12,7%

10,4%

11,9%

11,5%

8,5%

9,4%

8,1%

9,0%

8,9%

> 2 weken		4,3%

5,4%

3,7%

3,7%

3,3%

3,0%

3,0%

1,9%

3,7%

2,9%

3,2%

> 3 weken		2,3%

2,3%

1,5%

1,2%

2,1%

1,6%

1,6%

1,4%

1,6%

1,7%

1,5%

> 1 maand		1,4%

2,1%

1,7%

2,5%

2,7%

1,9%

0,7%

0,9%

1,6%

1,4%

1,6%

> 2 maanden		0,4%

0,6%

0,5%

0,6%

0,0%

0,2%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,1%

> 3 maanden		0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,3%

0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

Overig

Fondsenwerving waaronder
giften in natura
Onveranderd staat ‘fund raising’ hoog op de
prioriteitenlijst bij het bestuur. Voorbereid
werden plannen om in het voorjaar van 2014
een aantal vermogende particulieren met het
nieuwe Gastenverblijf te laten kennis maken.
Daartoe werden personen benaderd van wie in
de afgelopen jaren donaties werden verkregen,
alsmede personen die tot een min of meer
substantiële schenking mogelijk bereid zijn te
vinden. Spijtig genoeg leed dit initiatief
schipbreuk; het mobiliseren van
belangstellenden bleek een haven te ver. Een in
het najaar ontvouwde eerste gedachte om een
veiling met bijzondere objecten te organiseren
en de opbrengst ten gunste van de Stichting te
brengen, zal in 2015 verder op haalbaarheid
worden bekeken. De bedoeling is ook om de te
veilen objecten van de respectieve eigenaren –die
bij hun object het beste zelf een pakkende
mondelinge toelichting kunnen verzorgengeschonken te krijgen.
Het klimaat voor fund raising diners en het in dat
verband verkopen van tafels, lijkt in het afgelopen
jaar weer ietwat gunstiger te zijn geworden,
getuige het succes op dat front van enkele andere
(concurrerende) goede doel instellingen.
Overigens dreigt ook een gevaar van
overbevissing in de vijver waar goede vangsten
zijn te behalen. Er gaat weinig boven persoonlijke
contacten van individuele bestuursleden; die
scoren hoog; blijken in de praktijk steeds immens
waardevol.
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Toekomstige ontwikkeling

Samenwerking

Continuïteit van het Gastenverblijf en van de
Familiekamers staat hoog in het vaandel. Daar
zijn inspanningen van het stichtingsbestuur op
gericht. Zoals in het jaarverslag 2013 beschreven,
heeft de Stichting zich, in goed overleg met de
raad van bestuur van het VUmc, aan de jaarlijkse
forse financiële last bij de professionele
familiekamerbegeleiding bij de afdelingen
Medische Oncologie, Heelkunde en Intensive
Care Volwassenen kunnen onttrekken. Financiële
druk op de Stichting is daardoor afgenomen en
dat geeft haar wat meer speelruimte als het gaat
om het bieden van fondsen voor (vervanging
van) inrichtingszaken.
Opmerkelijk verschijnsel buiten het verband van
de Stichting is een spontaan ontstaan van twee
Familiekamers bij de Hartbewaking/Eerste Hart
Hulp/Special Care. Het gaat daar om ruimten
met een basisvoorziening zoals leestafel, zithoek
en koffieautomaat. Professionele begeleiding is
bij die kamers (nog) niet mogelijk gebleken.
Uitbreiding van Familiekamers ook zonder,
althans vooralsnog directe financiële conse
quenties voor de Stichting zoals hier, ziet het
bestuur als een gunstig positief teken. Het is,
kijkend naar prille ontwikkeling van bezettings
cijfers, te verwachten dat het Gastenverblijf qua
capaciteit in het komende decennium niet met
een tekort te maken zal krijgen.

Ook dit jaar heeft de plaatselijke middenstand uit
Buitenveldert en Amstelveen er weer voor
gezorgd dat er een prachtige prijzentafel tijdens
onze kerstborrel aanwezig was, met voor alle
vrijwilligers een leuke attentie.
Al jarenlang leveren verschillende bedrijven
incidenteel, maar ook structureel diensten en
goederen zonder deze in rekening te brengen.
Asito, het schoonmaakbedrijf uit het VUmc,
neemt de grote schoonmaakklussen voor zijn
rekening en heeft de vrijwilligers een workshop
aangeboden waarbij allerlei tips en trucs op het
schoonmaakgebied aan de orde kwamen.
Het dagblad De Telegraaf verschijnt dagelijks
gratis op de leestafel.
Ook het VUmc levert een substantiële bijdrage
waar het gaat om onderhoud en beveiliging,
maar ook het niet in rekening brengen van
energie- en telefoonkosten betekent een
welkome bijdrage aan het voortbestaan van het
Gastenverblijf.
Bestuur en management van het Gastenverblijf
beschouwen deze samenwerking voor zijn
voortbestaan van onschatbare waarde.
Het vrijwilligersuitje was ook dit jaar weer een
daverend succes.
In oktober vertrokken wij met een volle bus naar
Hilversum waar binnen het indrukwekkende
gebouw van beeld & geluid een kijkje werd
genomen in de geschiedenis van de radio en tv.
Bij terugkeer in VUmc stond ons een heerlijk

12 buffet te wachten en werden de jubilarissen door
de voorzitter Maya Meijer-Bergmans in het
zonnetje gezet.
Ook tijdens dit uitje werd weer eens duidelijk
door wat voor een ontzettend leuke gevarieerde
groep mensen het Gastenverblijf op een
professionele wijze draaiende wordt gehouden.

Tegemoetkoming gebruik kamer
Voor één overnachting betalen gasten € 35,-- per
kamer. Bij meerdere overnachtingen betalen
gasten een minimum tegemoetkoming van
€ 20,-- per nacht. Maken twee of meer personen
gebruik van de kamer, dan wordt deze prijs bij
iedere persoon met € 5,-- verhoogd.
Het Gastenverblijf telt naast 21 twee persoons
kamers (incl. 4 MIVA-kamers), 3 drie persoons
kamers en 1 vierpersoonskamer.

Faciliteiten voor gasten

Donaties en giften

Behalve dat gasten in de gelegenheid worden
gesteld om gebruik te maken van de gemeen
schappelijke keuken in het logeerhuis, -daar
kunnen zij zelf een maaltijd bereiden- hebben zij
ook toegang tot het personeelsrestaurant van
VUmc. Veel gasten eten warm in dat restaurant.
In het Gastenverblijf kunnen de gasten gratis
gebruik maken van WIFI . In samenwerking met
KPN HotSpots kunnen gasten veilig en onbeperkt
online surfen.
Bovendien is er op een voor iedere gast toegan
kelijke plaats in het Gastenverblijf een pc met
internetaansluiting. Elke kamer is voorzien van
een tv, kluisje en koelkastje voor medicijnen.

De Stichting ontvangt geen subsidie(s). Zij is
aangewezen op giften van particulieren,
bedrijven en andere organisaties. Daarnaast
organiseert zij evenementen zoals gala’s, ter
verkrijging van de broodnodige fondsen.

Voor gasten zijn ook gratis fietsen te leen; ideaal
voor een tochtje in het nabijgelegen
Amsterdamse Bos of naar een winkelcentrum in
Buitenveldert.

Kamersponsors
Ajax
BAM (voorheen HBM)
Blauwhoed / LON Beheer
Bouwfonds
Citco Bank
Helpende Handen
Heijmans
MAB
Maduro & Curiel’s Bank
NBM Amdtelland
Nederlandse Spoowegen
Pasman Sichting
SFT Bank
Vrouwen VU-Hulp
VSB-Fonds

Klachtenregeling Gastenverblijf
In het verslagjaar ontstond geen behoefte aan
toepassing van de klachtenregeling; schriftelijke
klachten bleven achterwege.

Communicatie aan belanghebbenden
Het Jaarverslag Gastenverblijven 2014-gedrukt in
700 exemplaren- wordt verspreid onder relaties
zoals sponsors, donateurs, leveranciers, gasten,
voormalige gasten en afdelingen in VUmc.
Het jaarverslag is ook te vinden op de website van
VUmc via www.vumc.nl/gastenverblijven

Giften zijn bijzonder welkom:
Het Gastenverblijf heeft daarvoor de
rekeningen NL02ABNA 0811057100 evenals
NL89INGB 0004700881
De Familiekamers kennen als rekening
NL15ABNA 0424003295
Alle drie rekeningen staan op naam van:
Stichting Gastenverblijven VUmc

‘Life is what happens, while you’re
making plans.’ (John Lennon)
I certainly wasn’t planning my wife to
have a heart attack. Thank you for your
superb hospitality. The volonteers were as
important as the doctors and nurses.
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Boston

Jullie begrip en medeleven tijdens deze moeilijke
zes maanden waren fenomenaal.

Ik schrijf dit met een
traan. Ons verblijf hier
was een onvoorstelbaar
cadeau. Jullie verdienen
een dikke 10!
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Keep up the
good work!
Ik was nog nooit in Amsterdam geweest. Toen ik
hoorde dat mijn man voor minimaal zes weken
naar het VUmc moest, sloeg de schrik me om het
hart. De zorgen om mijn man waren groot, maar
ik had geen idee waar ik zelf moest blijven al die
tijd. Ik raakte in paniek, wat ik niet aan mijn man
mocht laten merken. En toen hoorde ik van het
Gastenverblijf. En eenmaal over de drempel
waren de zorgen om mezelf op slag verdwenen.
Hengelo

De rust die hier heerst is heel waardevol.
Zowel voor de patiënt als voor zijn naaste.

Balans
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Ref

31 december 2014		

31 december 2013

Activa
Materiële vaste activa

1		344.594 		

400.594

			
344.594 		
			
Vorderingen en overlopende activa
2
23.529 		
226.471
Liquide middelen
3
1.044.061 		
912.415
			
1.067.590 		

400.594

1.138.886

Totaal activa		

1.539.480

1.412.184 		

Passiva

Reserves
4
Continuïteitsreserve
388.657 		
894.156
Bestemmingsreserve- huur Gastenverblijf
632.026 		
184.176
Bestemmingsreserve- vrijwilligers
5.086 		 5.086
Bestemmingsreserve - afschrijvingen
344.594 		 400.594 		
				
			
1.370.363 		
1.484.012
Kortlopende schulden

5		 41.821 		

Totaal passiva en reserves 		

1.412.184 		

55.468
1.539.480
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Dank voor de aandacht en liefde aan ons
gegeven. God zegent u allen.
Aruba

I felt totally at ease because of
your staff. My brother may not
make it, but you have taken all
the other stress away.
Edinburgh

Dat mijn man geen 100 zou worden
wist ik wel, maar dat hij er ineens niet
meer zou zijn, daar was ik niet op
voorbereid. Daar kan geen mens zich
op voorbereiden. Dank voor jullie
steun toen het me overkwam.
Op een schaal van 1 op 10 een 34!

Staat van baten en lasten
		
Ref
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Werkelijk

Begroot

Werkelijk		

2014

2014

2013

19.877

20.000

26.282

19.877

20.000

26.282

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Donaties			
6		

Baten uit bedrijfsvoering
7					
Logies en bewassing		
130.575
100.000
102.425
					
Baten uit beleggingen/rente
8					
Beleggingen		
Rente		
9.563
10.000
16.605
		
9.563
10.000
16.605
Overige baten

Som der baten

9		

-

-

-

		

160.015

130.000

145.312

LASTEN
Besteed aan eigen fondswerving
10				
Overig		
4.175
4.000
		
4.175
4.000
Bestedingen			

270.489

230.500

4.165
4.165
187.229

Som der lasten			
274.664
234.500
191.394
				
		
Resultaat			
(114.649)
(104.500)
(46.082)
Resultaatbestemming 2014:
Continuïteitsreserve			
(5.499)
(79.520)
168.148
Bestemmingsreserve vrijwilligers			
(1.000)
1.000
Bestemmingsreseve- huur Gastenverblijf		
(52.150)
(25.000)
(409.404)
Bestemmingsreserve - afschrijvingen		
(56.000)
194.174
						
			
(114.649)
(104.520)
(46.082)

Toelichting Lastenverdeling
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

56.000
			
137.081 				

56.000
137.081

25.000
135.000

15.230
129.232

64.733 				
12.675 				

64.733
12.675

59.500
11.000

28.984
13.783

274.664

234.500

191.394

Overig

4.165

Beleggingen / rente

4.000

bedrijfsvoering

4.175

Drukwerk en kosten CBF			

Pubiciteit/commu-nicatie

Totaal
2013

Familiekamers

Begroot
2014

Gastenverblijf

Bestemming		Doelstelling			
Werving baten			Totaal
Lasten
								 2014

Ref
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4.175 		

			

Bestedingen					
Afschrijvingen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten

11
12
13
14
15

Totaal

270.489 		

4.175

- - -

In de toelichting op de jaarrekening worden deze kosten nader gespecificeerd.			

Algemeen
De jaarrekening 2014 is opgesteld conform de
richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsen
werving Richtlijn 650 Fondswervende
Instellingen.				
Fusie Stichting Gastenverblijf VU ziekenhuis
met de Stichting Time-outkamers.
Deze jaarrekening betreft de samengevoegde
jaarrekening van de Stichting Gastenverblijf VU
ziekenhuis en de Stichting Timeoutkamers,
gefuseerd op 30 juni 2010.			
De fusie is tot stand gekomen op advies van de
Raad van Bestuur van het VU medisch centrum.
Enerzijds om het aantal stichtingen te
verminderen, anderzijds om verwarring bij
potentiële sponsors/gevers te voorkomen.
Immers, beide stichtingen hadden praktisch
dezelfde doelstelling, te weten het bieden van
onderdak aan familie van patiënten.		

Waarderingsgrondslagen
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
de aanschaffingswaarde, vermindert met de
afschrijvingslasten berekend vanaf het moment
van ingebruikname. De nieuwbouw Westflank
wordt in 20 jaar afgeschreven.
De inventaris in 5 of 10 jaar, afhankelijk van de te
verwachten levensduur.
De vlottende activa en de schulden op korte
termijn zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarden. De baten en lasten zijn opgenomen in
het jaar waarop ze betrekking hebben.

Toelichting
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Jaarrekening 2014 versus de begroting 2014

Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een nadeling exploitatiesaldo van € 114.649,-. terwijl de
begroting een negatief exploitatiesaldo aangaf van € 104.500,-. Het verschil van ca. € 10.000,- ten
opzichte van de begroting 2014 is als volgt ontstaan:						
							

Voordelige verschillen ten opzichte van de begroting 2014:					
									
Hogere omzet logies dan was begroot

30.500 			
			
		
30.500

Nadelige verschillen ten opzichte van de begroting 2014:				
Hogere afschrijvingen dan was begroot
31.000 		
Hogere personeelskosten dan was begroot
2.000 		
Hogere huisvestingskosten dan was begroot
4.000 		
Lagere rente dan was begroot
500 		
Hogere algemene kosten dan was begroot
1.000 		
Hogere representatiekosten dan was begroot
2.000
		
40.500 		
Verschil		
(10.000)		
			

Toelichting:

Eigen vermogen

De baten en lasten worden verderop in de
jaarrekening toegelicht.			
					

Van het nadelige exploitatieresultaat van
€ 114.649,-- werd € 5.499,- onttrokken aan de
continuïteitsreserve. Hiernaast werd € 52.150,onttrokken aan de bestemmingsreserve huur
Gastenverblijf. Aan de bestemmingsreserve
vrijwilligers werd € 1.000,- toegevoegd, aan de
bestemmingsreserve afschrijvingen werd
€ 56.000,- onttrokken. De totale reserves van de
Stichting bedroeg op balansdatum € 1.370.363,(ultimo 2013 € 1.484.012,-).

20 Hieronder volgt een toelichting (indien nodig) op onderdelen van de balans
en de staat van baten en lasten.					

BALANS
Activa
1. Materiële vaste activa € 344.594 		
Verbouwing

Inventaris

Totaal

		

		
415.824

Westflank
Aanschaffingswaarde

94.240

321.584

Cum. afschrijvingen

(1.830)

(13.400)

(15.230)

Boekwaarde per 01-01-2014

92.410

308.184

400.594

Investeringen
Verkoop hoogbouw

-

-

Aanschaffingswaarde desinv

-

-

Cum. afschrijvingen desinv

-

Afschrijvingen

(9.500)

(46.500)

(56.000)

Boekwaarde per 31-12-2014

82.910

261.684

344.594

Aanschaffingswaarde

94.240

321.584

415.824

Cum. afschrijvingen

(11.330)

(59.900)

(71.230)

Boekwaarde per 31-12-2014

82.910

261.684

344.594

		

-

Passiva		
			
4. Reserves € 1.370.363 		
Het vermogen (de reserves) is en wordt opgebouwd uit giften en
schenkingen. Binnen het eigen vermogen zijn bestemmingsreserves
gevormd voor; de realisatie van de nieuwbouw, dekking van de
afschrijvingslasten van materiële vaste activa en hiernaast bestaat er een
bestemmingsreserve met betrekking tot vrijwilligersgelden. Het resterend
deel van het vermogen is als continuïteitsreserve aangemerkt. Investeringen
zullen worden gefinancierd door middel van het eigen vermogen en/of
daarvoor gevormde bestemmingsreserves. Bij grote incidentele uitgaven
zullen activiteiten worden ontwikkeld om het eigen vermogen (reserves) op
het gewenste niveau te houden. 		
			
Totaal vermogen
Vermogen 1 januari 2014
1.484.012
Correctie 2013
1.000

Resultaat bestemming boekjaar 2014
(114.649)
Vermogen 31 december 2014
1.370.363
		
Het vermogen kan als volgt worden gesplitst:		
Continuïteitsreserve
388.657
Bestemmingsreserve -huur Gastenverblijf
632.026
Bestemmingsreserve - vrijwilligers
5.086
Bestemmingsreserve - afschrijvingen
344.594
		
1.370.363

Over de investeringen met betrekking tot verbouwing nieuwbouw zal vanaf
ingebruikname worden afgeschreven.					
Continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve 1 januari 2014
894.156
2. Vorderingen en overlopende activa € 23.529
Resultaat bestemming boekjaar 2014
(5.499)
Dit betreft nog te ontvangen rente over 2014 (8.151) en te vorderen BTW
Overboeken naar Bestemmingsreserve huur Gastenverblijf (500.000)
(15.378).		
Continuiteitsreserve 31 december 2014
388.657
			 			
3. Liquide middelen € 1.044.061 		
De continuiteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op
De liquide middelen per 31 december 2014 bestaan uit het volgende:
lange termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan
Kas		
1.042
haar verplichtingen kan voldoen.
Gastenverblijf ABN AMRO zakenrekening 811057100
239.996
In april 2014 heeft het bestuur besloten om € 500.000 over te hevelen van
Gastenverblijf ING rek. 4700881
105.071
de continuiteitsreserve naar de reseve huur Gastenverblijf om de
Gastenverblijf RABO vaste termijnrekening 3158306522
514.879
huurpenningen voor de komende 10 jaar veilig te stellen.		
			
Gastenverblijf RABO rekening-courant 129443581
2.340
Bestemmingsreserve huur Gastenverblijf 		
Gastenverblijf ING rente meerrekening 4700881
170.722
Bestemmingsreserve huur Gastenverblijf 1 januari 2014
184.176
Gastenverblijf ABN AMRO spaarrekening 629476472
66
Overgeboekt van continuiteitsreserve
500.000
Familiekamers ABN AMRO bestuursrekening 424003295
9.945
Onttrekking huur Gastenverblijf 2014
(52.150)
Bestemmingsreserve - huur Gastenverblijf
Totaal
1.044.061
per 31 december 2014
632.026
			
De liquide middelen worden aangehouden ten behoeve van de
Bestemmingsreserve - huur Gastenverblijf is in 2014 nieuw gecreeërd.
doelstelling.
Voorheen was dit de reserve nieuwbouw. Deze reserve wordt gebruikt voor
het voldoen van de huur. Zie opmerking bij de continuiteitsreserve		
			
			
			

LASTEN

21
Bestemmingsreserve - vrijwilligers		
Bestemmingsreserve - vrijwilligers 1 januari 2013
5.086
10. Publiciteit en communicatie € 4.175
Resultaat bestemming boekjaar 2014
(1.000)
Deze post bestaat uit de druk- en portikosten van het jaarverslag en uit de
Toevoegingen
1.000
kosten voor algemeen drukwerk.
Onttrekkingen
Bestemmingsreserve - vrijwilligers 31 december 2014
5.086
			 11. Afschrijvingen € 56.000 		
Dit betreft de afschrijving over de nieuwbouw en de inventaris nieuwbouw.
Bestemmingsreserve - vrijwilligers is in het verleden ontstaan vanwege
Dit jaar is er rekening gehouden met de te verwachten levensduur van de
ontvangen gelden die bestemd zijn voor de vrijwilligers.		
			 verschillende inventaris onderdelen. De inventaris wordt in 5 of 10 jaar
afgeschreven. De nieuwbouw in 20 jaar.
Bestemmingsreserve - afschrijvingen		
Bestemmingsreserve - afschrijvingen 1 januari 2014
400.594
12. Personeelskosten € 137.081
Onttrekking afschrijvingen 2014
(56.000)
Dit betreft de salarissen van de manager en assistent manager. 		
Bestemmingsreserve - afschrijvingen 31 december 2014
344.594
			
13. Representatiekosten € -		
Bestemmingsreserve - afschrijvingen is gevormd ter dekking van de
Deze post bestaat voornamelijk uit kosten die onder meer gemaakt zijn voor
afschrijvingslasten van de materiele vaste activa. 		
			 de vrijwilligers, zoals het jaarlijkse uitje, kerstgeschenk en bloemen. In 2014
zijn deze kosten - op verzoek van het CBF- opgenomen onder de kantoor5. Kortlopende schulden € 41.821
De kortlopende schulden bestaan per 31 december 2014 uit het volgende:
en algemene kosten.		
		
Salarissen VUmc Gastenverblijf
36.500
14. Huisvestingskosten € 64.733 		
Accountantskosten 2014
2.500
		
BTW
2.821
		
2014
2013
Balans per 31 december 2014
41.821
		
Schoonmaakmiddelen
952
860
Huur, zie toelichting bij punt 15
52.150
28.984
Huishoudelijke artikelen
1.205
2.348
Voedingskosten
5.144
4.730
Kleine aanschaffingen/diversen
5.282
246
6. Baten uit eigen fondswerving € 19.877
Totaal
64.733
37.168
De donaties binnen de baten uit fondswerving zijn ten opzichte van het
		
vorig jaar (€ 26.262,-) met € 6.385,- gedaald. 		
Het bedrag kleine aanschaffingen is hoger dan vorige jaren. Dit betreft de
aankoop van schilderijen.			
7. Baten uit bedrijfsvoering € 130.575
15. Kantoor-en algemene kosten € 12.675 		
		
2014
2013
		
2014
2013
Logies (overnachtingen)
130.073
101.988
Wassen en schoonmaak
502
502
Kantoorbenodigdheden/drukwerk
3.779
6.045
Totaal
130.575
102.490 		
Accountantskosten
2.500
3.033
			
Bankkosten/diversen
239
447
De opbrengst logies is hoger dan in 2013. Dit komt doordat er meer kamers
Representatiekosten
6.157
4.258
zijn in de nieuwbouw.
Totaal
12.675
13.783

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
baten

8. Baten uit rente € 9.563
De kosten voor kantoorbenodigdheden zijn in 2014 aanzienlijk lager dan in
Aan rente werd ontvangen € 9.563,-. De opbrengst is lager dan in vorige
2013. Vorig jaar werd veel nieuw materiaal aangeschafd i.v.m. de verhuizing naar
jaren, doordat er in 2013 veel liquiditeiten zijn gebruikt voor de nieuw
de Westflank .			
bouw.			
De overige posten behoeven geen toelichting.			
9. Overige baten
				
Er zijn in 2014 geen mutaties geweest.
				
				

22

Begroting 2015
BATEN
Baten uit fondswerving
Donaties
Af: Kosten fondswerving

20.000
4.000
16.000

Resultaat uit omzet
Logies en bewassing

120.000
136.000

Overige opbrengsten
Rente deposito en Rekeningen courant
Dividend aandelen
Totaal der Baten

13.000
----149.000

LASTEN
Uitvoeringskosten
Afschrijvingen
Huur Gastenverblijf
Salarissen/opleidingen
Representatiekosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Onvoorzien

37.000
51.000
140.000
5.000
8.500
8.000
1.000
250.500

Exploitatieresultaat		

./. 101.500

Merci de
votre acceuil.
Toulouse

Als de dood op de loer ligt,
is het van levensbelang je
veilig te voelen.
En dat voelde ik me, op nog
geen honderd meter van
mijn zoon die voor zijn
leven vocht.
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Maar na 5 weken
angst is de operatie
toch geslaagd.

Masha danki!
Bonaire

Fantastisch dat er
zoiets moois als dit
bestaat.
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Hartelijk dank voor
de brandschone
kamer. Chapeau!
Als je binnenkomt, valt de stress van je af.

Ons verblijf
hier was
puur goud!
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Marian en Wim,
alle lof voor jullie
en de grote groep
vrijwilligers.
Hier kwamen we tot rust en
weer een beetje in balans.
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