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Dankwoord
Met het samenstellen van het jaarverslag voor de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis staan we
stil bij de mooie projecten, die wij hebben mogen realiseren. Dit is alleen maar mogelijk met de
juiste betrokkenheid van mensen en partijen in onze nabije omgeving.
Bijna ieder jaar kunnen wij rekenen op de steun van de Stichting DaDa, de RopaRun en het Monuta
Charity Fund en vele andere incidentele sponsoren. De betrokkenheid van deze organisaties sterkt
ons om ons als bestuur in te blijven zetten voor het doel van de stichting: ‘het veraangenamen van
het verblijf van patiënten, hun naasten en medewerkers in Franciscus Vlietland’.
Ook komend jaar hebben wij weer mooie projecten op ons verlanglijstje staan en daar zullen wij
samen met de medewerkers en de medisch specialisten van het ziekenhuis ons weer voor gaan
inzetten. Voor de volledige opsomming van de gerealiseerde projecten, verwijs ik u graag naar
pagina 8 van dit jaarverslag.
Namens het ziekenhuis dank ik een ieder niet alleen voor zijn gulle gift, maar zeker ook voor zijn
betrokkenheid bij het ziekenhuis!

Cor Lamers
Voorzitter bestuur Vrienden Vlietland Ziekenhuis
Burgemeester gemeente Schiedam
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1.

Algemene informatie

1.1

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Dit jaarverslag omvat het financiële verslag van de fondsenwervende stichting Vrienden van het
Vlietland Ziekenhuis. De stichting is notarieel opgericht op 2 september 2008, gevestigd te
Schiedam en staat in het register bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer
24442670.

1.2

Doelstellingen

In de statuten van Stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis staan de doelstellingen als volgt
geformuleerd:
‘De stichting heeft ten doel het bevorderen en het bieden van financiële ondersteuning aan
activiteiten van de stichting : Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen
(S.S.V.Z), gevestigd te Schiedam. De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het
bevorderen, ondersteunen en financieren van innoverende activiteiten ten behoeve van
patiëntenzorg, additionele faciliteiten t.b.v. patiënten, vrijwilligers en medewerkers,
wetenschappelijk onderzoek en overige projecten in het belang van het Vlietland Ziekenhuis.’

1.3

Juridische structuur en gedragscode

De stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis is een zelfstandig opererende stichting.
De stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis is door de fiscus erkend als algemeen nut
beogende instelling (ANBI).

1.4

Contactgegevens Vrienden Vlietland Ziekenhuis

Postbus 215
3118 JH Schiedam
Vlietlandplein 2
3100 AE Schiedam

T 010 893 4105
E fondsenwerving@franciscus.nl
I www.franciscus.nl/vrienden
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2.

Organisatie

2.1

Samenstelling bestuur

Bestuur
Voorzitter:
Leden:

2.2

De heer C.H.J. Lamers, burgemeester Schiedam
De heer A.M.M. Jetten, burgemeester Vlaardingen
De heer E. Haan, burgemeester Maassluis
De heer M.J. Janssen, lid Raad van Bestuur

Vergoedingenbeleid

Het bestuur van de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis is onbezoldigd.

2.3

Werkwijze

Conform de doelstelling richt de inzet van de stichting zich op fondsenwerving en (materiële)
ondersteuning ten bate van de verdere ontwikkeling, verbetering en noodzakelijke vernieuwing van
de zorg voor patiënten van Franciscus Vlietland, in de breedste zin van het woord. Het gaat om
activiteiten en voorzieningen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek of ter bevordering van
het verblijf of welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers, welke niet uit het reguliere
(zorg)budget kunnen worden gefinancierd.
Driemaal per jaar vergadert het stichtingsbestuur in aanwezigheid van de heer Van Leeuwen,
ambassadeur van de stichting, de heer Philippa, manager financiële administratie en mevrouw Van
Prooyen, manager Marketing & Communicatie. In dat overleg wordt besproken welke activiteiten en
voorzieningen wenselijk of noodzakelijk zijn. Projectaanvragen worden beoordeeld, getoetst en
geprioriteerd. Deze projectaanvragen kunnen worden ingediend door medewerkers van Franciscus
Gasthuis & Vlietland. Daarnaast worden de fondsenwervende activiteiten geëvalueerd.

2.4

Activiteiten

Relatiebeheer donateurs, sponsors en fondsen
Vanuit de stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis wordt de relatie met donateurs, sponsors en
fondsen zo goed mogelijk onderhouden. Wij proberen hen zo goed mogelijk te informeren via het
magazine Samen, de website en social media.
PR en communicatie
Om donateurs te werven moet veel publiciteit worden gemaakt en de vraag om een bijdrage moet
duidelijk worden geformuleerd. Aan de hand van persberichten hebben de projecten van het
Vrienden Vlietland Ziekenhuis aandacht gekregen in de regionale kranten en via de social media.
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Ladiesrun
Tijdens de Ladiesrun Rotterdam heeft team Franciscus Gasthuis & Vlietland € 2.272,- opgehaald
voor Wetenschappelijk Onderzoek. Nabehandeling van borstkanker met bestraling door
geïmplanteerde zaadjes brengt 20 sessies in 4 weken terug naar behandeling van 1 uur. Het
onderzoek naar deze behandeling loopt nog steeds en iedere bijdrage hieraan is welkom.

2.5

Relaties

De stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis heeft veel verschillende stakeholders. In relatie tot de
jaarverslaglegging worden in deze paragraaf vier groepen besproken: particulieren, service-clubs,
bedrijven en partners en fondsen.
2.5.1 Particulieren
Op 31 december 2017 had de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis afgerond zo’n 100 vaste
donateurs. Daarnaast zijn er ook incidentele donateurs, die ons ziekenhuis een warm hart
toedragen.
2.5.2 Bedrijven en partners
Franciscus Vlietland bevindt zich in een netwerk van vele leveranciers en bedrijven in de regio. Met
veel van deze relaties bestaat al jaren een goede band. In 2017 waren er geen projecten in het
ziekenhuis die voor bedrijfssponsoring in aanmerking kwamen. Desondanks heeft een tweetal
partners het ziekenhuis ook op andere manieren kunnen steunen via de Vrienden Vlietland
Ziekenhuis.
Diergaarde Blijdorp
Beide vriendenstichtingen van Franciscus Gasthuis & Vlietland en Diergaarde
Blijdorp hebben samen een actie gestart voor haar medewerkers. Er is een
speciale website geopend waar men met korting een abonnement op de
dierentuin kon aanschaffen. 5% van het betaalde bedrag ging naar het goede
doel: het Franciscus Vriendenfonds en Vrienden Vlietland Ziekenhuis.
Rituals
In 2017 heeft Rituals Hillegersberg weer diverse VIP-avonden georganiseerd voor
medewerkers. Men kon hier met hoge korting producten aanschaffen en gratis
allerlei kleine schoonheidsbehandelingen ondergaan. Tevens heeft Rituals
goodiebags geschonken op Moederdag aan pas bevallen moeders op beide
ziekenhuislocaties.
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2.5.3 Fondsen
De stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuizen heeft in 2017 van drie toekenningen van fondsen
ontvangen.
Stichting DaDa
Deze stichting zamelt geld in voor projecten die het verblijf van kinderen in
zorginstellingen beter maken. In 2017 heeft de Spoed Eisende Hulp (SEH)
een paar honderd DaDa knuffels ontvangen die als troost worden gegeven
aan kinderen tijdens hun opname op de SEH. Tevens heeft Stichting DaDa
de Kinderhoek in de Centrale hal en de Kinderhoek op de Spoed Eisende
Hulp gefinancierd.
Stichting Roparun
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en
Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve
prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met
kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt
overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de
dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het
leven”.
De Stichting Roparun heeft het mogelijk gemaakt om in 2017 weer
workshops Look Good, Feel Better te organiseren voor oncologie-patiënten.
In samenwerking met schoonheidsspecialisten krijgen de betreffende
patiënten instructie over huidverzorging en gebruik van make-up.
Monuta Charity Fund
Monuta heeft als missie 'voor iedereen een afscheid met een goed gevoel'. Via het fonds Monuta
Charity Fund steunen zij daarom lokale initiatieven en projecten die eraan bijdragen dat niemand
alleen afscheid hoeft te nemen. Denkt u daarbij aan projecten die zich richten op palliatieve zorg en
zorg voor nabestaanden, maar ook initiatieven op het gebied van ouderenzorg en mantelzorg.
Het Monuta Charity Fund heeft de herdenkingsmiddag van Franciscus Gedenkt in 2017 ondersteund
met hun bijdrage. Tijdens deze middag worden patiënten en medewerkers die overleden zijn in 2017
herdacht tijdens een mooie bijeenkomst met muziek en zang.
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3.

Gerealiseerde projecten

Workshops Look good, feel better
Op de afdeling Oncologie wordt vijfmaal per jaar een workshop Look good, feel better georganiseerd
voor oncologie-patiënten. In samenwerking met schoonheidsspecialisten krijgen de betreffende
patiënten instructie over huidverzorging en gebruik van make-up. Dit initiatief wordt mogelijk
gemaakt door de Stichting Roparun.
Moederdag op de Kraamafdeling
Rond Moederdag krijgen net bevallen moeders in Franciscus Gasthuis & Vlietland een
moederdagcadeautje. Het Franciscus Vriendenfonds en Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis
zorgen samen met Rituals Hillegersberg voor een leuke verrassing van Rituals verzorgingsproducten.
Vaderdag op de Kraamafdeling
Rond Vaderdag ontvingen de kersverse vaders die in Franciscus Gasthuis & Vlietland een baby’tje
kregen een leuke verrassing in de vorm van een slabbetje met de slogan; “Omdat ik begrijp dat
mijn papa de liefste is’.
Iftar openingsgebedruimte
In mei 2017 is een Iftar-maaltijd aangeboden aan belangstellenden die moskeeën, kerken en andere
organisaties bezoeken. Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de vernieuwde gebedsruimtes op een gepaste wijze te openen. De Iftarmaaltijd is gefinancierd door de Stichting Vrienden.
Rondleidingen Kunst
In het ziekenhuis zijn rondleidingen georganiseerd door de oud-medewerkersvereniging langs de
kunstwerken die zowel in de tuin als op diverse plekken in het ziekenhuis staan. Voor de rondleiding
is een kleine bijdrage gevraagd, de opbrengsten komen ten goede aan de verdere aankleding van de
binnentuin.
Kinderhoek Centrale Hal
In de centrale hal van het ziekenhuis is een leuke speelschoen neergezet voor kinderen. de
speelschoen met speelmodules is gefinancierd door stichting DaDa.
Kinderhoek wachtkamer SEH
In de wachtkamer van de Spoedeisende Hulp is een kinderhoek geplaatst voor kinderen om hun
afleiding te geven tijdens het wachten op de arts. De kinderhoek is gefinancierd door stichting
DaDa.
Ipad IC afdeling
Aan de Intensive care afdeling is een Ipad geschonken om geïntubeerde patiënten en alle overige
patiënten die om wat voor redenen niet meer over hun stem/spraak kunnen beschikken een
mogelijkheid te creëren om te kunnen communiceren. De Ipad is gefinancierd door de stichting
Vrienden.
Franciscus Gedenkt
In november is een herdenkingsmiddag georganiseerd, Franciscus Gedenkt. Op deze middag worden
patiënten en medewerkers, die afgelopen jaar helaas overleden zijn, herdacht door hun familie en/of
collega’s. Deze middag is gefinancierd door Monuta Charity Fund.
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Bewegen bij kanker
Op de afdeling Oncologie is wederom het beweegtasje aan oncologie patiënten aangeboden. Dit
tasje is voor alle patiënten met kanker, die een chemotherapietraject starten in Franciscus Vlietland.
Zij kunnen gebruik maken van een ‘beweegtasje’ In het beweegtasje zitten hulpmiddelen en een
instructiekaart met oefeningen om het bewegen thuis te stimuleren.
Uit onderzoek blijkt dat bewegen voor oncologie patiënten tijdens een chemotraject een positief
effect heeft op fysiek en psychisch functioneren, vermoeidheid en kwaliteit van leven. Door vanaf de
diagnose de fysieke en geestelijke gezondheid te optimaliseren wordt de herstelperiode binnen de
keten korter en kan sneller worden gere-integreerd in bijvoorbeeld het werkproces.
Kleine evenementen voor patiënten
Daarnaast heeft de Stichting Vrienden een aantal kleine evenementen mogelijk gemaakt voor
patiënten in 2017. Hierbij kunt u denken aan Valentijnsdag, Paasconcert aan Bed, ijsjes met warm
weer en een cadeautje van Sinterklaas op de verpleegafdelingen.
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Jaarrekening
St. Vrienden Vlietland Ziekenhuis
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4.

Jaarrekening

4.1.

Algemene gegevens

Samenstelling van het bestuur :
dhr C.H.J. Lamers, voorzitter
mw A.M.M. Jetten, lid
dhr M.J. Janssen, lid
dhr T.J. Haan, lid

datum oprichting : 2 september 2008

VASTSTELLING JAARREKENING
In de vergadering van 5 april 2018 heeft het bestuur van de Stichting
Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis de jaarrekening vastgesteld.

-----------------------------------------------------dhr C.H.J. Lamers, voorzitter

-----------------------------------------------------mw A.M.M. Jetten, lid

-----------------------------------------------------dhr M.J. Janssen, lid

-----------------------------------------------------dhr T.J. Haan, lid
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4.2.

Balans per 31 december 2017

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Kortlopende vorderingen

€

13.343

€

49.687

Liquide middelen

€ 268.104

€

305.767

TOTAAL

€ 281.447

€

390.552

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Stichtingskapitaal

€

198.784

Kortlopende schulden

€

82.663

€

138.013

TOTAAL

€

281.447

€

390.552
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€

217.441

4.3 Toelichting op algemene zaken
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en
kostprijzen.
Waarderingstoeslagen:
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en
passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
worden , indien van toepassing, opgenomen tegen nominale waarde; waardering
van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking.

Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle
hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen
kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q.
de diensten zijn verricht.
Verliezen, welke hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Personeel
Gedurende het boekjaar was geen personeel in dienst.
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4.4.

Staat van baten en lasten

2017

2016

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

€ 22.611

€

8.507

LASTEN

Kosten uit eigen fondsenwerving

-

-

Beschikbaar uit fondsenwerving

€ 22.611

Financiële baten en lasten

€

Totaal beschikbaar voor de doelstelling

Besteed aan doelstelling

RESULTAAT

8.507

€

1.129

€ 22.798

€

9.636

€ 41.455

€

54.395

€ 18.657-

€

44.759-

14

187

€

4.5 Toelichting op balans per 31 december 2017
ACTIVA
31-12-2017
€

31-12-2016
€

12.118

0

Nog te ontvangen sponsorbedragen via Vlietland zhs

921

1.975

Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen sponsorbedrag Fonds Schiedam/
Vlaardingen

304

1.212

-

46.500

13.343

49.687

KORTLOPENDE VORDERINGEN
Overige vorderingen
Donatie Franciscus resterende kosten tuin

LIQUIDE MIDDELEN
Deze zijn als volgt te specificeren :
ING-bank Zakelijke Rekening
ING-bank Vermogens Spaarrekening

28.374

17.248

239.731

288.519

268.104

305.767

Alle liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA
STICHTINGSKAPITAAL
Besteedbaar vermogen
Kapitaal per 1 januari

217.441

262.200

bij : Resultaat lopend boekjaar

18.657-

44.759-

Kapitaal per 31 december

198.784
15

217.441

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten :
inzake ziekenhuistuin

75.205

inzake aanschaf speelschoen centrale hal

2.178

inzake workshop look good..feel better

2.000

inzake aanschaf kerstcadeaus

1.890

inzake kosten CRM/ Salesforce

693

inzake Franciscus Gedenkt

570

inzake overige kleine uitgaven
inzake shuttle busjes
inzake aankleding delier-unit
inzake familiekamer oncologie
Inzake beplanting in hal
inzake bewegen bij kanker
inzake sinterklaasgeschenken
inzake speelkamer kinderafdeling

127

75.947

249

-

82.663

16

40.387
8.136
4.804
3.872
754
2.664
1.200

138.013

4.6 Toelichting op staat van baten en lasten 2017
BATEN
2017

2016
€

€

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
Donatiegiften en
schenkingen
Donatie Franciscus resterende kosten tuin

12.118

Donatie Roparun, bijdrage workshops

2.000

Donatie Stichting Dada, wachtruimte SEH

2.723

Donatie Stichting Dada, speelschoen

2.178

Opbrengst kethelloop

1.000

Monuta Charity Funds
Vrienden Vlietland
Ziekenhuis

1.000

500

605

725

Donatie Inner Wheel Club Schiedam

2.340

Donatie dierentuin Blijdorp

1.369

Donatie fam. van Hemert trein kinderwachtkamer

1.200

Opbrengst verkoop plantjes

456

Overig

Naast bovenstaande donaties
:
Stichting DaDa
Stichting DaDa
Diergaarde Blijdorp
Rituals Hillegersberg

987

1.917

22.611

7.282

zijn de onderstaande donaties in natura gedaan
:
:
:
:

Pallet speelgoed voor de kinderafdeling
Troostcadeautjes voor kinderen
Personeelskorting op abonnement diergaarde Blijdorp
Moederdag-cadeautjes kraamafdeling
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LASTEN
KOSTEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

Uitgevoerde werkzaamheden tbv fondsenwerving

-

-

-

-

304

1.212

304

1.212

117

83

117

83

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Financiële baten
Bankrente

Financiële lasten
Bankkosten
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Toelichting op staat van baten en lasten 2017
2017

2016
€

€

Besteed aan doelstelling
Gefinancierde projecten :
Resterende kosten ziekenhuistuin

28.015

Inrichting wachtruimte SEH

2.723

Speelschoen centrale hal

2.178

Workshop Look Good/ Feel Better

2.000

Kosten Iftar maaltijd

1.440

Kerstcadeaus
Koppeling Saleforce/
Buckaroo

1.890
693

Aanschaf Ipad

544

Insteker magazine Samen

477

Diverse kleine uitgaven

925

587

Muziek Franciscus Gedenkt

570

249

Shuttle busjes

40.387

Familiekamer oncologie

4.804

Beplanting in hal

3.872

Sinterklaasgeschenken

2.664

Trein kinderwachtkamer

1.200

Bewegen bij kanker

754

Ziekenhuistuin

742

Aankleding delierunit

864-

41.455

19

54.395
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