Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg
4 1 0 7 0 8 0 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Universiteitssingel 60
0 4 5 7 9 9 1 2 3 9

E-mailadres

helma.kroesen@zuyd.nl

Website (*)

www.av-m.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 4 2 4 0 4 0 1

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Patiënten en families

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.T.P. Hofman-Ruijters

Secretaris

Vacature

Penningmeester

J.K. Sistermanns

Algemeen bestuurslid

J.H.M. van Binsbergen

Algemeen bestuurslid

H.P.M. Nelissen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstelling van Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg:
a. De ondersteuning van de verloskundige zorg in Limburg in de meest brede zin deze
woords.
b. Het beheer van het kistorisch erfgoed, dat aan de stichting is of zal worden
overgedragen door de R.K. Stichting Moederschapszorg, gevestigdte Maastricht.
Voor de ondersteuning van de diverse projecten is vereist, dat deze een directe relatie
dienen te hebben met de Academie Verloskunde Maastricht.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Jaarlijks vinden er enkele bestuursvergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen
worden de binnen gekomen aanvragen:
- ter ondersteuning van onderzoeksprojecten,
- ter financiele ondersteuning van noodlijdende studenten in opleiding of
- algemene aanvragen ter ondersteuning besproken.
Hierbij wordt afgewogen of deze nauw verband houden met de doelstelling van de
Stichting. Het betreft enkel en alleen aanvragen vanuit de Academie Verloskunde
Maastricht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten vloeien voort uit rente en dividenden van de belegging van het vermogen
van de Stichting.
Het vermogen is belegd in beleggingsfondsen van ABN-AMRO (profielfondsen) en
enkele AEX-aandelen.
De opbrengst van de beleggingen, alsmede eventuele intering van het vermogen,
dienen als financiering van de goedgekeurde projecten.
N.B.: de stichting benadert geen derden om geld of goederen te verkrijgen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

- De Stichting verleent financiële ondersteuning aan noodlijdende studenten in
opleiding aan de Academie Verloskunde Maastricht.
- De Stichting verleent mede financiële ondersteuning aan onderzoeksprojecten die
door de Academie Verloskunde Maastricht bij diverse subsidiegevers aangevraagd
worden en die ook meestal gehonoreerd worden.
- De Stichting verleent financiële bijdragen aan memorabele evenementen die verband
houden met de Academie Verloskunde Maastricht en haar rechtsvoorgangers, denk
hierbij aan: 100 jarig bestaan Vroedvrouwenschool, digitaliseren fotocollectie van de
Vroedvrouwenschool door Sociaal Historisch Centrum te Maastricht.
- Het vermogen van de Stichting wordt belegd in beleggingsfondsen bij de ABN-AMRO
en in enkele AEX-aandelen.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegelden noch
onkostenvergoeding. Zij oefenen hun werkzaamheden geheel belangeloos uit.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

- Aan het onderzoeksproject STEM van het lectoraat van de Academie Verloskunde
Maastricht is een substantiéle financiële bijdrage verleend.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

- 2 verloskundigen in opleiding aan de Academie Verloskunde Maastricht hebben een
verzoek tot financiële ondersteuning ingdiend en dit is door de Stichting gehonoreerd
door een renteloze lening beschikbaar te stellen.
- Er is een financiële bijdrage verleend aan een pas afgestudeerde verloskundige voor
aanschaf van de verloskundige startuitrusting.
- Er is een financiële bijdrage verleend aan enkele verloskundigenin opleiding om te
kunnen deelnemen aan een congres.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

638.606

Herwaarderings
reserve

€

€

€

638.606

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

648.629

€

648.629

€
€

0

19.556

€

+

62.550

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

658.162

451.394

+
€

561.846

616.362

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

96.316

Totaal

€

658.162

62.598

+
€

€

+

164.968

48

€

19.556

409.930

€

€

€

Totaal

+

€

151.916

+
€

711.227

€

94.865

€

711.227

+

+

In 2020 bedraagt, mede als gevolg van de kosten van de ondersteuning van een tweetal studenten van de A VM en de bijdragen aan projecten van Zuyd
Hogeschool, het exploitatieresultaat € 41.500 (negatief) In 2019 was er sprake van een negatief resultaat van € 29.000.
Daarnaast is in het afgelopen jaar -gekenmerkt door corona enerzijds en een ongunstig beursklimaat anderzijds-ons vermogen gedaald van € 711.000
(per 1-1-2020) naar € 658.000 (per 1-1-2021).
Een negatief exploitatieresultaat ligt voor de hand, wanneer we meer uitgeven (aan het invulling geven aan onze doelstellingen) dan jaarlijks ontvangen
(uit onze beleggingen). Om een dergelijk resultaat te compenseren, dienen we de ontwikkeling van ons financieel vermogen, (dat als buffer en spaarpot
dient), in de oordeels-en besluitvorming mee te nemen.
Het vermogen stelt ons in staat, om jaarlijks exploitatietekorten te blijven dragen, uitgaande van een verantwoord beleggingsbeleid, zoals we dit totnogtoe
hebben gevoerd. De opbrengst van de beleggingen (vermogen) is weliswaar beperkt, maar wordt door de waardeontwikkeling gecompenseerd.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

6.256

€

2.193

Overige baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

6.256

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

2.109

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

2.193

€
€

40.863

26.173

€
€

4.748

3.011

€

1.966

47.720

€

31.150

-41.464

€

-28.957

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

In 2020 bedraagt, mede als gevolg van de kosten van de ondersteuning van een
tweetal studenten van de A VM en de bijdragen aan projecten van Zuyd Hogeschool,
het exploitatieresultaat € 41.500 (negatief) In 2019 was er sprake van een negatief
resultaat van € 29.000.
Daarnaast is in het afgelopen jaar -gekenmerkt door corona enerzijds en een ongunstig
beursklimaat anderzijds-ons vermogen gedaald van € 711.000 (per 1-1-2020) naar
€ 658.000 (per 1-1-2021).
Een negatief exploitatieresultaat ligt voor de hand, wanneer we meer uitgeven (aan het
invulling geven aan onze doelstellingen) dan jaarlijks ontvangen (uit onze
beleggingen). Om een dergelijk resultaat te compenseren, dienen we de ontwikkeling
van ons financieel vermogen, (dat als buffer en spaarpot dient), in de oordeels-en
besluitvorming mee te nemen.
Het vermogen stelt ons in staat, om jaarlijks exploitatietekorten te blijven dragen,
uitgaande van een verantwoord beleggingsbeleid, zoals we dit totnogtoe hebben
gevoerd. De opbrengst van de beleggingen (vermogen) is weliswaar beperkt, maar
wordt door de waardeontwikkeling gecompenseerd.

Open

