Verslag over 2013
Het jaar 2013 was het eerste lustrum van de ANBI stichting Agis. De Stichting raakt bekender en heeft meer
aanvragen gekregen. Ook zijn we erin geslaagd een groter volume aan geld toe te kennen aan projecten.
Daarnaast zijn we qua organisatie verder gegaan met de in 2012 ingezette professionalisering.
Onze hoofdtaak is het ondersteunen van vernieuwende en ondersteunende zorg gerelateerde projecten. Deze
projecten zijn gericht op het verbeteren van genezingsprocessen bij kwetsbare patiënten. Ook projecten met
de bedoeling om patiënten onafhankelijker te maken van hun hulpverleners komen in aanmerking. We geven
prioriteit aan patiënten met diagnoses, waarvan in Nederland relatief gezien een gering aantal patiënten is. In
2013 hebben wij elf projecten kunnen voorzien van een financiële bijdrage. In 2012 ging het om 10 projecten.
In 2011, 2010 en 2009 waren het negen, acht resp. zes projecten. Er zit dus een lichte groei in het aantal
projecten.
Eén bijdrage in 2013 is er één van een serie. Dit project strekt zich uit over een periode van meerdere
jaren en is gericht op sneller starten met revalidatie bij beademingsafhankelijke patiënten. Als dit mogelijk
wordt kan dit bijdragen aan kwaliteit van hun leven. Ook in 2012 was er één van een serie. Deze serie was
gericht op het weerbaarder maken van kinderen. De overige bijdragen in 2013 aan de projecten kennen een
kortere loopduur van maximaal circa 12 maanden. Dit jaar zijn projecten gehonoreerd voor diverse leeftijden.
De helft van de projecten is gericht op houding- en gedragscomponenten zowel van de zorgverleners als van de
patiënten. Zo is een aantal projecten gehonoreerd die erop gericht zijn patiënten in het ziekenhuis eerder te
laten starten met revalideren of op een grotere verscheidenheid in bewegingsmogelijkheden.
Het totaal aan toegekende bedragen voor projecten bedroeg in 2013 ruim 1.4 miljoen euro. Dit is het eerste
jaar dat we boven ons beoogde doel van 1 miljoen euro hebben kunnen toekennen. Dit is verantwoord omdat
we de jaren daarvoor ons doel van 1 miljoen euro niet hebben gehaald. We hadden “over”. Er is vanwege het
in de jaren 2008 tot en met 2012 niet toekennen van de volledige 1 miljoen euro ook voor de komende tien
jaren nog steeds een jaarbudget van ca. 1 miljoen euro beschikbaar. In ons lustrum jaar is de Stichting bekend
genoeg. Dat is een mooi resultaat.
In 2013 is gewerkt aan het verder professionaliseren van de werkwijze van de Stichting. Er zijn voorbereidingen
getroffen om een Raad van Advies in te richten. Deze Raad van Advies adviseert de stichting over de aard en
inhoud van de projecten die binnen de doelstellingen van de stichting vallen. De voorzitter van de Raad van
Advies is tevens lid van de Raad van Toezicht. Wij zijn blij met Prof. Marieke Schuurmans, als voorzitter van de
Raad van Advies. Marieke Schuurmans is Hoogleraar Verplegingswetenschap van het UMC Utrecht en Lector
Zorg voor Ouderen bij de Hogeschool Utrecht. Er is zicht op dat zij vanaf 2014 een Raad van Advies vormt en
dat deze ook kan functioneren als adviesorgaan. Statutenwijzigingen zijn voorbereid en kunnen in 2014 ook
formeel doorgevoerd worden. De tot nu toe opgelopen vertraging betreuren wij maar was noodzakelijk
vanwege de vereiste zorgvuldigheid.
De website van de Stichting is compleet vernieuwd en wordt actueel gehouden.
In 2013 heeft het bestuur vier keer vergaderd met de Raad van Toezicht. In 2013 is de waarde van het belegde
vermogen afgenomen. Door de rente-en huuropbrengsten uit ons belegd vermogen is de waardedaling
gecompenseerd, zodat de opbrengst uit onze beleggingen licht positief is. Ook zijn we in 2013 verder gegaan
met onze professionalisering. Zo was de projectenadministratie alsmede de secretariële ondersteuning in
handen van een professioneel bedrijf. Tijdens elke vergadering zijn de rapportages van het bestuur over de
voortgang van de projecten besproken. Tevens zijn de financiële resultaten van de beleggingsportefeuille
doorgesproken. De financiële verslaglegging over 2012 is besproken in aanwezigheid van de externe
accountant. De Raad van Toezicht heeft het financiële verslag goedgekeurd.
Dank aan allen die hebben bijgedragen aan het goed functioneren van onze stichting. Wij kijken uit naar 2014.
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