
JAARVERSLAG 2020



Het jaar 2020 was een ander jaar dan alle voorgaande jaren. De invloed van het coronavirus op ons dagelijks  
leven en het leven in ons ziekenhuis is groot geweest zowel voor patiënten, hun naasten en al de zorgmedewerkers.  
We hebben afgelopen jaar heel veel mooie gebaren mogen ontvangen in het ziekenhuis naast de projecten,  
die we als vriendenstichting hebben weten te realiseren. 

Wij zijn trots om als Vrienden Vlietland Ziekenhuis juist in dit moeilijke jaar een bijdrage hebben kunnen leveren 
leveren aan het veraangenamen van het verblijf in het ziekenhuis en het verbeteren van de zorg.

Dankzij onze donateurs hebben we prachtige projecten gerealiseerd. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.  
In dit jaarverslag leest u wat er in 2020 mogelijk is gemaakt door de Vrienden Vlietland Ziekenhuis in  
samen werking met al onze donateurs en sponsoren.

Samen maken we het verschil!

Cor Lamers – Voorzitter Vrienden Vlietland Ziekenhuis, burgemeester Schiedam
Niels Honig – Bestuurslid Vrienden Vlietland Ziekenhuis, lid Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland
Bas Eenhoorn – Bestuurslid Vrienden Vlietland Ziekenhuis, burgemeester Vlaardingen
Edo Haan – Bestuurslid Vrienden Vlietland Ziekenhuis, burgemeester Maassluis

VOORWOORD



Eenmalige donateurs  

          Particuliere vrienden

     Stichtingen en fondsen
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Totaal ontvangen in donaties € 43.683,-
           Totaal besteed aan projecten € 24.827,-

Aantal gerealiseerde projecten

      Aantal giften en acties (zakelijke) donateurs

FEITEN EN CIJFERS



Dankzij de steun van onze 
donateurs hebben wij in 
2020 prachtige projecten 
gerealiseerd. Wij zijn trots! 

Tegoedbon voor  
koffie of thee
Bezoekers ontvingen een 
waardebon voor een 
gratis kopje koffie of thee.  
Zo werd een bezoek aan 
het ziekenhuis veraan
genaamd tijdens de  
coronacrisis.

Aandacht voor patiënten op bijzondere dagen
Bijzondere dagen zoals Moederdag, Sinterklaas en  
Valentijnsdag zijn niet ongemerkt voorbij gegaan. 
Patiënten ontvingen wat lekkers en extra aandacht.

Fijne omgeving voor 
ongeneeslijk zieke  
patiënten
Op de afdeling Interne 
Geneeskunde kunnen 
ziekenhuiskamers van 
terminale patiënten sfeer
vol en huiselijk worden 
ingericht middels de  
‘verplaatsbare hospice
kamer’. Op deze manier 
wordt de laatste levens
fase zo comfortabel  
mogelijk gemaakt voor 
patiënten en hun naasten.

Rode rozen voor  
medewerkers
Als blijk van waardering  
tijdens de coronacrisis heeft  
al het personeel van ons  
ziekenhuis een prachtige  
rode roos gekregen. 



Ook hebben wij veel hartver-
warmende gebaren en giften 
van (zakelijke) donateurs  
ontvangen. Bedankt! 

Indorama Ventures  
schenkt groot bedrag  
voor onderzoek 
Indorama Ventures Europe B.V. 
heeft een bedrag van €85.000, 
gedoneerd. Met deze donatie 
wordt een tweetal onderzoeken 
ondersteund, welke beiden 
gerelateerd zijn aan het corona
virus.

Sportieve actie levert mooi bedrag op
Wout van Dooren en Thomas van der Vliet organiseerden 
samen een sportieve benefietactie in de Kroepoekfabriek in 
Vlaardingen: Vitality on Stage. Deze online sporttraining bracht 
mensen via Facebook in beweging en leverde een bedrag op 
van €1000,. Het bedrag is bestemd voor gezonde snackboxen. 

Gift Lentiz Geuzencollege 
voor Franciscus Borstkliniek
Lentiz Geuzencollege doneerde 
€ 1300, aan de Franciscus 
Borstkliniek. Leerlingen zamelen 
ieder jaar geld in voor een zelf 
gekozen doel door verschillende 
klusjes te doen. Er werd massaal 
gekozen voor de Franciscus 
Borstkliniek, naar aanleiding  
van een persoonlijke ervaring 
van één van de leerlingen.

Mooie gift van  
RKSV Excelsior’20
RKSV Excelsior’20 over
handigde een cheque  
van € 1500, en bracht  
een grote hoeveelheid  
lekkers voor het zieken  
huispersoneel. 



We hebben in 2020 veel hart
verwarmende gebaren en giften 
ontvangen van particulieren en 
bedrijven. Dat heeft ons meer dan 
goed gedaan. Dank aan iedereen 
die aan ons heeft gedacht.

Draagt u ons ziekenhuis ook een 
warm hart toe? Word Vriend! 
Samen maken we het verschil. 
www.franciscus.nl/vrienden

BEDANKT



Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis
Vlietlandplein 2
3118 JH Schiedam
fondsenwerving@franciscus.nl
010 893 4105

Vrienden Vlietland Ziekenhuis heeft als doel  
het verblijf van patiënten te veraangenamen in 
Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ook wordt er 
een bijdrage geleverd aan zorginnovaties. 

Wij zijn door de Belastingdienst aangewezen 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling 


