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Bestuursverslag 2020 
 

Algemeen 

Stichting Vrijwilligers & Vrienden UMCG is als Stichting Vrienden van het A.Z.G opgericht op 30 augustus 1989 
en gevestigd te Groningen is in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 
41011776. De Stichting is per 1 januari 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 

Bestuur 

 Functie Aangetreden 

De heer W. de Kok Voorzitter 1 maart 2016 

Mevrouw G.J.M. Scholten Vicevoorzitter 1 augustus 2017 

De heer C. Bus Penningmeester 1 januari 2019 

Mevrouw B.M.B. Gruppen Secretaris 1 januari 2019 

Mevrouw T.M. Stellingsma Bestuurslid 19 februari 2015 

 
Er hebben in 2020 geen veranderingen plaatsgevonden in de bezetting van het bestuur. 
Geen van de bestuursleden ontvangt enige vorm van bezoldiging. De bestuursleden worden benoemd voor een 
periode van 4 jaar en zijn maximaal eenmaal voor een zelfde periode herkiesbaar. Geen van de bestuursleden 
bekleedt nevenfuncties, die tot een belangenverstrengeling als bestuurder van de Stichting aanleiding kunnen 
geven. 
 

Management 

Het dagelijks management wordt uitgevoerd het management team bestaand uit mevrouw A. Tjassing, 
algemeen manager en  mevrouw C. Davelaar en mevrouw M. Musiwa-van Wijk, managers vrijwilligerszaken. 
Het MT wordt ondersteund door management assistente  mevrouw H. Nijenhuis. 
 

Visie UMCG 

“Van mens tot mens, in alles wat we doen We werken voor en met mensen, bij alles wat we doen:  
in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. We zetten ons allemaal in voor de gezondheid en het 
welzijn van mensen. Hun belang is leidend bij alles wat we doen. We verliezen dat belang geen moment uit het 
oog en luisteren naar wat patiënten zeggen. Want patiënten weten vaak zelf wat er goed gaat en wat beter 
kan. Wat patiënten hebben meegemaakt, doet er voor ons toe. Zo versterken we onze zorg in het UMCG, maar 
ook in de hele zorgketen met andere zorgverleners.” 

 

Doelstelling, missie en visie Vrijwilligers & Vrienden UMCG 

De Stichting Vrienden van het UMCG is als Stichting Vrienden van het A.Z.G. opgericht op 30 augustus 1989. In 

2020 hebben wij onze naam veranderd in  Vrijwilligers & Vrienden UMCG. Deze naam voering dekt onze lading.  

De stichting sluit  aan bij de visie van het UMCG  en is  een toegevoegde waarde op de patiëntenzorg in het 

Universitair Medisch Centrum Groningen. De patiënten van het UMCG komen naar het ziekenhuis voor 

diagnose, behandeling en/of zorg. De wensen en noden van de patiënt zijn wellicht heel divers, een ding is 

zeker iedere patiënt wil graag gastvrij, behulpzaam en met aandacht ontvangen en begeleid worden tijdens zijn 

bezoek of verblijf in het ziekenhuis.  Patiënten kunnen ondersteunen, wegwijs maken, aandacht geven, 

afleiding bieden of het verblijf veraangenamen.  Daaraan dragen de Vrijwilligers & Vrienden UMCG bij.  
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Vrijwilligers & Vrienden herkennen zich in de woorden zie de mens en van mens tot mens als missie voor hun 

werk. De Vrienden doen dat  vrijwillig, en zijn daartoe goed georganiseerd. 

Onze slogan luidt dan ook;  Vrijwilligers & Vrienden UMCG voor “NET DAT BEETJE MEER”. 

Governance 

Juridisch, bestuurlijk en organisatorisch is de Stichting Vrienden van het UMCG een zelfstandige 
Stichting met een eigen Bestuur welke geen verbonden partij vormen met UMCG. 

ANBI-status 

Aan de Stichting is op 1 januari 2008 de zogeheten ANBI-status verleend door de belastingautoriteiten. 
Als uitvloeisel, zijn legaten, donaties en verstrekkingen in natura vrijgesteld van schenkingen 
erfbelasting en aftrekbaar in inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

Risico's en onzekerheden 

Derhalve zijn risico's voor de stichting te verwaarlozen. Als gevolg van de ANBI-status zijn de risico’s van de 
stichting te verwaarlozen. Aan alle bestedingsdoeleinden ligt een begroting ten grondslag, waarover het 
bestuur een besluit heeft genomen. Het verloop van de besteding van de middelen wordt nauwkeurig gevolgd, 
de administratie wordt verwerkt door de externe administratief dienstverlener. Projecten worden eerst door 
het bestuur goedgekeurd indien er externe dekking is verkregen, dit om onverantwoorde risico’s te 
voorkomen. 

Werkwijze 

In het afgelopen jaar vergaderde het bestuur 4 keer. Door de coronacrisis was dit 2 keer minder dan gepland.  
Dhr. M. Kahmann, directeur Personeel en Organisatie UMCG is 2 keer aanwezig geweest bij deze vergaderingen 
Bestuursvoorzitter dhr. W. de Kok heeft met regelmaat contact met dhr. A. van der Zee, voorzitter Raad van 
bestuur. Hierdoor is een link tussen het UMCG en de Stichting gewaarborgd. Een aantal UMCG medewerkers 
zijn adviseurs van Vrijwilligers en Vrienden UMCG. Hiermee houdt de stichting verbinding met de werkvloer 
van het UMCG. De beoordeling van de kwaliteit van de projecten is voorbehouden aan het stichtingsbestuur en 
management Vrijwilligers & Vrienden UMCG. Het bestuur van de stichting wordt ondersteund door een aantal  
UMCG ambassadeurs met brede maatschappelijke expertise, netwerk  en ervaring.  

Stand van zaken eind 2020 

In 2020 is Vrijwilligers en Vrienden UMCG gevraagd verantwoordelijk te zijn voor de UMCG triage na de eerste 
Covid lockdown. Daarnaast zijn wij gestart met een groep vrijwilligers in de triage op Covid afdelingen van het 
UMCG. De afdeling verloskunde is gestart met een nieuwe groep vrijwilligers. Vier groepen zijn 
noodgedwongen stilgelegd in verband met de corona maatregelen UMCG. Er is een gestart met het rijden met 
een buitenbus door vrijwilligers van het Gastenvervoer. Hierdoor is het binnen en buitenvervoer UMCG 
gescheiden. Het resultaat is een comfortabeler vervoer van onze patiënten naar de “buiten” locaties UMCG. 
Door de schenking van € 135.000 van Vrijwilligers & Vrienden UMCG  aan het UMCG zijn er televisies aan bed 
gerealiseerd UMCG breed. Muziek aan Bed is door financiering vanuit de stichting een aantal maanden actief 
geweest op de verpleegafdelingen. Corona richtlijnen maken dat er vanaf oktober niet meer gespeeld wordt. 
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Gastdames en –heren in de Centrale Hal 
 
De gastdames en –heren zijn afgelopen jaar op een andere 
manier gaan werken. Waar zij eerder vooral de opnames en 
bezoekers op aanvraag naar de verschillende afdelingen in het 
UMCG brachten, zijn zij in 2020 meer zichtbaar in de Centrale Hal. 
De vrijwilligers zijn zichtbaar voor een ieder die het UMCG via de 
hoofdingang inkomt, waardoor ze een belangrijk onderdeel zijn 
van de hospitality van het ziekenhuis. 
 
 

 

Gastenvervoer 
 
De gastenvervoerders brengen iedereen die minder goed ter 
been is naar de plaats van bestemming in het UMCG. De 
bezoekers van het UMCG die buiten het centraal medisch 
complex moeten zijn, worden sinds oktober 2020 met een 
nieuwe buitenbus gebracht. 
 
 
 
 

 

Verpleegafdelingen 
 
De vrijwilligers zijn werkzaam op afdeling A2VA, C4VA, E3VA en 
de verpleegafdelingen van het Beatrix Kinderziekenhuis. Tijdens 
Corona zijn er een aantal verschuivingen geweest. Zo zijn de 
vrijwilligers van A2VA tijdelijk op afdeling A1VA aan het werk 
geweest, aangezien A2 een Covid afdeling werd. De huiskamer op 
E3VA is vanwege Corona gesloten, maar op deze afdeling zijn 
vrijwilligers aan het werk geweest die bezoekers van Corona 
patiënten uitleg gaven en begeleiden. 
 
 

 

Poliklinieken 
 
Op de poliklinieken van interne geneeskunde, oncologie, 
radiotherapie, KNO en Vorm & beweging heten onze vrijwilligers 
de bezoekers welkom. Ze helpen met aanmelden, schenken een 
kopje koffie of thee en geven aandacht aan een ieder die dit 
nodig heeft. 
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De Stee 
Op de eerste verdieping van de polikliniek Oncologie is een 
comfortabele verblijfsruimte, de Stee geheten. Patiënten en hun 
begeleiders kunnen hier, als zij dat willen, overdag langere tijd 
verblijven. De vrijwilligers binnen De Stee bieden patiënten de 
mogelijkheid om de wachttijd in een aangename, rustige sfeer 
door te brengen. Deze verblijfsruimte wordt mede beheerd door 
vrijwilligers. 
 
 
 

 

Informatiecentrum Oncologie 
In het informatiecentrum Oncologie, direct naast de polikliniek, 
kunnen patiënten en bezoekers bij daarvoor speciaal opgeleide 
vrijwilligers terecht voor algemene informatie over zaken die met 
kanker te maken hebben. Deze informatie is aanvullend op de 
informatie die de patiënt van de arts of verpleegkundig specialist 
in de spreekkamer gekregen heeft.  
Het informatiecentrum beschikt over een leestafel met 
zitplaatsen en internetplekken voor het opzoeken van informatie. 
De vrijwilligers in het ICO hebben allemaal een zorgachtergrond. 
 

 

Familiehuis 
Kinderen met kanker die behandeld moeten worden in het UMCG 
protonentherapiecentrum en van buiten de regio komen, kunnen 
gedurende hun bestraling samen met het gezin verblijven in het 
familiehuis.  
Het UMCG biedt deze mogelijkheid omdat het voor kinderen en 
hun ouders zeer belastend is om dagelijks gedurende vijf tot zes 
weken te reizen tussen het ziekenhuis en thuis. Deze periode is 
de gemiddelde duur van een behandeling. Het familiehuis biedt 
gezinnen een prettig ‘thuis’ in een intensieve en onzekere tijd, op 
loopafstand van het protonentherapiecentrum 
 

 

Geestelijke verzorging 
Iedere zondagmorgen zijn er bezinningsbijeenkomsten 
(kerkdiensten, humanistische bijeenkomsten en inspiratie 
vieringen), georganiseerd door de dienst Geestelijke Verzorging 
van het UMCG. Op zaterdagochtend gaan vrijwilligers langs 
verschillende afdelingen in het ziekenhuis om patiënten uit te 
informeren over de diensten op zondag. Vrijwilligers 
ondersteunen de verschillende diensten als gastvrouwen en –
heren en begeleiden op zondagmorgen patiënten van de afdeling 
naar de dienst en na afloop begeleiden zij ze weer terug. 
Een keer per maand verleent de cantorij van het UMCG 
medewerking aan de oecumenische kerkdiensten. De cantorij 
bestaat uit vrijwilligers en zingt tijdens deze diensten. Ook zingt 
de cantorij tijdens diensten op bepaalde speciale (feest)dagen. De 
muzikale leiding van de cantorij berust bij een professionele 
dirigent. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.orgelnieuws.nl/gray-davison-orgel-voor-umc-groningen/&psig=AOvVaw18sKIdou5veQfdT6EzXkXb&ust=1617352717403000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj80czS3O8CFQAAAAAdAAAAABAD
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Rondleidingen 
In het UMCG worden verschillende rondleidingen gegeven door 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn allemaal (ex)medewerkers van 
het UMCG. De rondleidingen worden op aanvraag verzorgd, dit is 
daarom op verschillende dagen en tijdstippen. 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliotheek 
Op verschillende dagen gaan vrijwilligers van de 
patiëntenbibliotheek langs de patiënten op de afdelingen met  
o.a. tijdschriften, kranten, boeken of gewoon een praatje. 
 
 
 
 
 
 
 

 

UMCG TeeVee 
De vrijwilligers van UMCG TeeVee maken verschillende live 
televisie-uitzendingen voor en met de patiëntjes in het Beatrix 
Kinderziekenhuis. Daarnaast worden voorstellingen en bijzondere 
evenementen uitgezonden. 
 
 
 
 
 
 

 

Concerten 
Eén keer in de maand wordt in het UMCG een concert gegeven. 
 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:L'amour_Ronald_Tolman_Fonteinstraat_UMCG.jpg&psig=AOvVaw3PcjjClHP-2JVzN2tVcyIl&ust=1617354541259000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCrrq_Z3O8CFQAAAAAdAAAAABAD
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2020 in cijfers 

  

2020 in cijfers 

351 
vrijwilligers 
Vanwege Corona zijn 

een aantal vrijwilligers 

niet ingezet, maar nog 

wel aan ons verbonden. 

€11.974 aan 
donaties 

Waarmee we mooie 

projecten kunnen 

bekostigen 

€135.000 
patiënten Tv’s 
Voor alle patiënten een 

televisie aan bed 



Vrijwilligers & Vrienden UMCG 9 
 

Vrijwilligers & Vrienden UMCG     |     Jaarverslag 2020 
 

Verwachting komende jaren / Vooruitblik 2021 

 
Corona maatregelen maken dat er weinig activiteiten georganiseerd mogen worden. De stichting is bezig met 
het organiseren van een muziekoptreden van het Noord Nederlands Orkest, een lichtshow in het UMCG en 
muzikaal optreden door zangers  met een hoogwerker buitenkant UMCG. 
 
Muziek aan Bed brengt met kleine en heel persoonlijke optredens muziek dichtbij ernstig zieke patiënten. 
Vanwege de waardering en succes gaan we dit in 2021 uitbreiden.  
 

De inzet van vrijwilligers in het UMCG zal uitgebreid worden op verschillende onderdelen als onderdeel van ons 

beleidsplan. 

 

De welzijnsprojecten zullen door middel van social media en website onder de aandacht gebracht worden van 

derden en hierdoor gaan we actief fondsenwerven. 
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Jaarrekening 

  

 

Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2020 
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Staat van baten en lasten over 2020 
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Grondslagen 
 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van de Stichting Vrijwilligers & Vrienden, statutair gevestigd Hanzeplein 1 te 

Groningen, bestaan uit het stimuleren en coördineren van het vrijwilligerswerk voor het Universitair 

Medisch Centrum Groningen alsmede het ondersteunen van de patiëntenzorg. 

Financiering 

De stichting wordt gefinacieerd door bijdragen, donaties en giften en door de opbrengsten van 

liquide middelen. 

ANBI status 

Aan de Stichting is 1 januari 2008 de zogeheten ANBI-status verleend door de belastingautoriteiten. 

Als uitvloeisel, zijn legaten, donaties en verstrekkingen in natura vrijgesteld van schenking- en 

erfbelasting en aftrekbaar in inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de richtlijn "Fondsenwervende instellingen" (RJ650). 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Schattingswijzigingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van 

Stichting Vrijwilligers & Vrienden zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de 

in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 2 BW vereiste 

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste 

bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun 

kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Over terreinen 

wordt niet afgeschreven. 

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en 

in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de 

onderneming in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 

hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder 

omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak 

dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 

basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 

en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst-waarde. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 

Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden 

gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in 

mindering van het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit 

hoofde van belasting naar de winst.  

Langlopende en kortlopende schulden 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs 

op basis van de effectieverentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit fondswerving en de kosten en andere 

lasten over het jaar. 

Baten 

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop deze formeel zijn toegezegd of de prestatie is geleverd, tenzij 

deze 1:1 toerekenbaar zijn aan een actie of event in een ander jaar. Voor zover op het moment van formele 

toezegging nog geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang, worden baten verantwoord 

naar rato van ontvangst. 

Lasten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, fondswerving en beheer & administratie.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 

Materiële vaste activa 

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen: 
 

 

De afschrijvingen zijn berekend over de aanschaffingswaarde, vanaf het moment van 
ingebruikneming van het actief, en zijn gebaseerd op de verwachte levensduur conform volgende 
percentages: 
Inventaris  20% 
 

 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 2 jaar. 
 

 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting. 
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Eigen vermogen 
 
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 
Vooruitlopend op het besluit van de bestuursvergadering is het resultaat over 2020 ad € -42054 als 
volgt verdeeld: 
 

 

Deze bestemmingsreserve is bedoeld ter besteding aan het bevorderen van het welbevinden van 

patiënten in het UMCG in de ruimste zin des woords. 

 

Deze bestemmingsreserve is bedoeld ter inrichting en onderhoud van het familie de boer huis. 
 
  



Vrijwilligers & Vrienden UMCG 18 
 

Vrijwilligers & Vrienden UMCG     |     Jaarverslag 2020 
 

 

 

 

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor terminaal zieke patiënten, die de zorg van het UMCG 

nodig hebben in hun laatste levensfase in een aangepaste omgeving waar ze zo comfortabel mogelijk 

kunnen verblijven. Stichting vrienden heeft de opdracht gekregen dit fonds financieel te beheren en 

is niet verantwoordelijk voor besteding aan de doelstelling. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het 

UMCG. Stichting vrienden faciliteert enkel het beheer van de gelden en de betalingen en de 

administratie hiervan conform het regelement. 

 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. 
 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Er zijn geen rechten en verplichtingen anders dan opgenomen op de balans per 31 december 2020. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 
 

 

UMCG-bijdrage 
De medewerkers van de Stichting Vrijwilligers & Vrienden zijn in dienst van het UMCG en gedetacheerd bij de 

stichting. De personele kosten komen daarom ten laste van het UMCG. Dit in aanvulling op de jaarlijkse 

bijdrage van het UMCG. 

 

Lasten 
 
Besteed aan doelstellingen 
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Overige toelichtingen 
 
Personeel 
In 2020 had de stichting (evenals in 2019) geen werknemers in dienst. 
 

Bezoldiging van bestuurders 
De bestuurders van de Stichting Vrijwilligers & Vrienden zijn onbezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding. 
 
ANBI status 
Stichting Vrijwilligers & Vrienden heeft de ANBI status verkregen op 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd. 
 
Ondertekening jaarrekening 
 
Groningen 28 mei 2021 
 
Namens het bestuur: 
 
 
 
 
 
Dhr. W. de Kok     Dhr. C. Bus 
Voorzitter     Penningmeester 
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Bijlagen 

  

 

Bijlagen 
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Bijlage 1 

 

Begroting 

 
 
De som van baten en lasten zal te laste komen van de algemene middelen (algemene reserve) het saldo van de 

algemene reserve per 31 december 2020 is € 376.619. 

  



Bijlage 2 

Kostenverdeelstaat conform bijlage III Richtlijn 650 

 


