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Verslag over 2012
Het vierde bestaansjaar van de ANBI stichting Agis heeft in het teken gestaan van verdere
professionalisering. Uiteraard heeft onze hoofdtaak, - het ondersteunen van zorggerelateerde
projecten voor zwakkeren in onze samenleving -, daarbij steeds voor ogen gestaan. In 2012 hebben
wij tien projecten kunnen voorzien van een financiële bijdrage. In 2011 ging het om negen projecten.
In 2010 en 2009 waren het acht resp. zes projecten. Er zit dus een lichte groei in het aantal projecten.
Eén bijdrage in 2012 is er één van een serie. Dit project strekt zich uit over een periode van meerdere
jaren en is gericht op het weerbaarder maken van kinderen met een chronische ziekte. De overige
bijdragen aan de projecten kennen een kortere loopduur van maximaal circa 12 maanden. Dit jaar
zijn projecten gehonoreerd voor kinderen, voor enkele zeldzame aandoeningen en voor ouderen. Bij
de helft van de projecten zit een behoorlijke ICT–component. Dat is conform de landelijke
ontwikkelingen. Ook heeft de naaste omgeving van betrokken patiënten in drie projecten aandacht
gekregen.
Het totaal aan toegekende bedragen in 2012 voor projecten bedroeg ruim € 700.000 euro. Dit is
eenzelfde bedrag als in 2011. Wederom haalden we, - voor het derde jaar op rij -, daarmee niet ons
doel om ca. 1 mln euro te besteden. Het overschot schuift uiteraard automatisch door naar de
komende jaren waardoor wij voor de komende tien jaren nog steeds met een jaarbudget van ca. 1
mln euro kunnen werken. Het niet halen van ons financiële doel voor ondersteuning van projecten
wordt enerzijds veroorzaakt doordat er nog te weinig aanvragen binnen komen en anderzijds omdat
niet alle binnenkomende aanvragen voldoen aan de door ons gestelde criteria. De stichting en haar
doelstellingen blijken nog onvoldoende breed bekend. Dat is in 2011 reeds geconstateerd.
In 2012 is gewerkt aan een nog professionelere werkwijze van de Stichting. Ook is nader bekeken
welke media benut kunnen worden om de bekendheid en toegankelijkheid van de Stichting te
verbeteren.
De statuten en het secretariaat zijn op basis van deze behoefte aangepast en in 2012 zijn
voorbereidingen getroffen om ook op deze vernieuwde wijze te gaan functioneren.
Zo is medio 2012 het Bestuur uitgebreid naar drie leden om hiermee de continuïteit te kunnen
waarborgen in verband met het introduceren van maximale zittingsperioden van bestuurders. Wij
zijn blij met het toetreden van Hetty Linden als derde bestuurslid. Zij is in het dagelijks leven
directeur GG&GD van de gemeente Utrecht . Ook zijn voorbereidingen getroffen om een Raad van
Advies in te richten. Enerzijds dient deze Raad uiteraard voor advisering over ontvangen projecten,
maar anderzijds ook voor advisering om te komen tot een bredere naamsbekendheid van de stichting
en daardoor tot een groter aantal aanvragen. De voorzitter van de Raad van Advies is tevens lid
van de Raad van Toezicht. Er is zicht op dat er begin 2013 een geschikte kandidaat kan worden
benoemd voor deze interessante positie. Dan zullen ook de statutenwijzigingen formeel doorgevoerd
worden. De tot nu toe opgelopen vertraging betreuren wij maar was noodzakelijk vanwege de
vereiste zorgvuldigheid.
De website van de Stichting is inmiddels geactualiseerd en wordt actueel gehouden.
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In 2012 heeft het bestuur vier keer vergaderd met de Raad van Toezicht. Naast de aanvragen voor
financiële ondersteuning, - de hoofdtaak van de stichting -, heeft de professionaliseringslag extra
aandacht gekregen. Onderwerpen waren modernisering van de statuten, het introduceren van
benoemingsperioden, het uitbreiden van het bestuur en de voorgenomen instelling van een Raad
van Advies. Tijdens iedere vergadering zijn de rapportages van het bestuur over de voortgang van de
projecten en de financiële resultaten besproken. De statuten van de stichting eisen immers dat er
verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de middelen en de voortgang van de
projecten. Naast de hiervoor genoemde professionalisering en de inhoudelijke zaken heeft het
bestuur met de Raad van Toezicht de financiële verslaglegging over 2011 besproken in aanwezigheid
van de externe accountant. De Raad van Toezicht heeft het financiële verslag goedgekeurd.
Aangezien de stichting alleen maar kan bestaan vanwege het beschikbaar hebben van financiële
middelen om projecten te ondersteunen is op iedere vergadering ook de ontwikkeling van de
beleggingsopbrengsten aan de orde geweest. Wij zijn er ook in 2012 trots op dat wij er samen met de
vermogensbeheerders in geslaagd zijn om ons belegde vermogen te laten toenemen ondanks de
spanningen op de financiële markten.
De stichting had haar activiteiten niet kunnen verrichten zonder onze vaste ondersteuners op het
gebied van secretariaat en financiën. In 2012 is, - iets later dan gepland -, afscheid genomen van
ondersteuning door en faciliteiten van Achmea, conform afspraak. Dit is een jaar later dan dat de
bedoeling was. Wij danken Achmea hartelijk voor de gratis geleverde ondersteuning en faciliteiten in
de afgelopen jaren. Het secretariaat is inmiddels formeel elders belegd. Wij willen alle ondersteuners
nadrukkelijk bedanken voor hun inspanningen in 2012.
Wij kijken uit naar een mooi en productief 2013.
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