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Voorwoord 
 
Wij zijn erg verheugd om het kalenderjaar 2013 met een positief resultaat af te kunnen sluiten. Het Franciscus 
Vriendenfonds heeft na zijn herstart in 2009 hard gewerkt om een gezond fonds te worden en we gaan er vanuit 
deze stijgende lijn voort te kunnen zetten.  
 
Een belangrijke ontwikkeling dit jaar is dat het Vriendenfonds voor het eerst activiteiten heeft verricht op het 
gebied van zorginnovatie. Zo is van het Oogfonds de RetCam netvliescamera ontvangen. Met deze camera kan 
het topklinische Sint Franciscus Gasthuis blindheid bij kinderen door Prematuren Retinophatie in 90% van de 
gevallen voorkomen. Dit is de meest voorkomende oorzaak van blindheid bij kinderen in Nederland.  
 
Tevens zijn tijdens de succesvolle thema-avond ‘Passie voor innovatie’ de eerste contacten gelegd met 
(Rotterdamse) ondernemers. Zij konden een kijkje nemen in de keuken van het Sint Franciscus Gasthuis door 
twee live-verrichtingen te volgen. Doelen van deze avond waren om het belang van wetenschappelijk 
onderzoek onder de aandacht te brengen en te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden. We vertrouwen erop 
deze contacten in 2014 verder te kunnen uitbouwen. 
 
Uiteraard zijn ook mooie resultaten geboekt op het gebied van patiëntenwelzijn. Dankzij inzet van onze 
Vrienden, donateurs en medewerkers heeft het fonds meerdere projecten kunnen realiseren. Zonder andere 
projecten tekort te doen, wil ik er een aantal uitlichten. Er zijn twee familiekamers en een wachtruimte 
gerealiseerd op de afdeling Intensive Care waar naasten zich in een prettige omgeving kunnen terugtrekken. 
Daarnaast  hebben we vijftien kangoeroevesten kunnen aanschaffen voor de afdeling Neonatologie. Met het 
kangoeroevest kan een te vroeg geboren baby, ondanks alle medische apparaten zoals een infuus of 
beademingsslang, toch warm worden gehouden door de lichaamstemperatuur van zijn of haar ouder. En last 
but not least kunnen patiënten met kanker gebruikmaken van voetmassages. De effecten van de massage op de 
beleving van pijn, spanning en kwaliteit van leven zijn positief, zo blijkt uit eerder uitgevoerd 
literatuuronderzoek.  
 
Wij vinden het belangrijk dat u weet waaraan uw geld wordt besteed. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving 
van alle projecten die we hebben gerealiseerd met daarnaast  een overzicht van de financiële resultaten. Voor 
meer informatie kunt u terecht op onze website of  contact opnemen met één van de medewerkers van het 
Franciscus Vriendenfonds. Zij beantwoorden met plezier uw vragen. 
 
Ik kijk terug op een mooi jaar en wil namens het bestuur iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. 
 
J.C. Beerman 
Voorzitter bestuur Franciscus Vriendenfonds 
 
Juni 2014 
 
….daar hebben de Vrienden voor gezorgd 
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Algemene informatie 

 
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

Dit jaarverslag omvat het financiële verslag van de fondsenwervende stichting Franciscus Vriendenfonds. De 
stichting is notarieel opgericht op 31 maart 1993, gevestigd te Rotterdam en staat in het register bij de Kamer 
van Koophandel geregistreerd onder nummer 41133563.  
 
Doelstellingen 
In de statuten van Stichting Franciscus Vriendenfonds staan de doelstellingen als volgt geformuleerd: 
‘De stichting heeft ten doel het financieren van clusters van activiteiten: sociale, culturele, recreatieve en bijzondere 
(zorg)activiteiten, alsmede opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Al deze activiteiten dienen de behandeling of het 
welzijn van patiënten of medewerkers, nu en in de toekomst, te bevorderen van het door de oprichter van de stichting, de te 
Rotterdam gevestigde stichting: stichting Sint Franciscus Gasthuis, in stand gehouden ziekenhuis.’  
 
Contactgegevens Franciscus Vriendenfonds  

Postbus 34123   
3005 GC Rotterdam  
Kleiweg 500 
3045 PM Rotterdam 
 
T 010  461 6904 
E vriend@franciscusVriendenfonds.nl 
I www.franciscusVriendenfonds.nl 
 
Bankrekeningnummer NL90 RABO.039.63.19.580 

 
Organisatie 
(gedurende 2013) 

 
Bestuur  

Coert Beerman, Voorzitter, tevens CEO Rabobank Rotterdam  
Jeroen Maat, Secretaris en Penningmeester, tevens Secretaris Raad van Bestuur Sint Franciscus Gasthuis  
Henk Gerla, Lid, tevens voorzitter Raad van Bestuur Sint Franciscus/Vlietland Groep  
 
Het bestuur is onbezoldigd. 
 
Comité van Aanbeveling 

Marlies Dekkers, Creative Director at marlies|dekkers  
Sherita Narain, Directeur en Eigenaar Thermen Holiday 
Hans Schmidt, Commissaris  Schmidt Zeevis  
Hans Schrijver, Directeur Centric Holding BV 
Jos van der Vegt, Gedelegeerd Commissaris Ahoy Rotterdam 
Leontien Zijlaard–van Moorsel, Oud-wielrenster, Eigenaar Leontien.nl    
 
Medewerkers 
Maria Quanjer, Fondsenwerver, 1 januari – 31 december 
Joëlle Koopmans, Medewerker Marketing & Communicatie, 1 januari – 31 december 
Birgitta Zwijnenburg, Secretarieel Medewerker, 1 januari – 28 februari 
Marijke de Bruijn, Secretarieel Medewerker, 1 maart – 31 december 
 

mailto:vriend@franciscusvriendenfonds.nl
http://www.franciscusvriendenfonds.nl/
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Werkwijze 
 
Concrete projecten 

Conform de doelstelling richt de inzet van de stichting zich op fondsenwerving, zodat concrete projecten 
kunnen worden gesteund die niet uit het reguliere (zorg)budget kunnen worden gefinancierd.  
 
Het stichtingsbestuur vergadert twee keer per jaar in aanwezigheid van de fondsenwerver. In dat overleg 
worden projectaanvragen beoordeeld, getoetst en geprioriteerd. Deze projectaanvragen kunnen worden 
ingediend door medewerkers, artsen en patiënten van het Sint Franciscus Gasthuis. Daarnaast worden de 
fondsenwervende activiteiten geëvalueerd.   
 
De fondsenwerver initieert en onderhoudt contacten met (potentiële) Vrienden. Deze doelgroep valt uiteen in 
particuliere en zakelijke relaties – de zogeheten sponsoren - , maar ook fondsen, instellingen en serviceclubs. 
Met een actief fondsenwervingsbeleid tracht de stichting zoveel mogelijk potentiële sponsoren en Vrienden te 
bereiken en te betrekken.  
 
 
 
 
ANBI 
De stichting Franciscus Vriendenfonds is door de fiscus erkend als algemeen nut 
beogende instelling (ANBI).  
 
 
 
 
 
IF 
Het Franciscus Vriendenfonds is aangesloten bij het IF (Instituut Fondsenwerving), 
waarmee het de gedragscode voor fondsenwerving door lokale non-
profitorganisaties onderschrijft. 
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Projecten 
Een terugblik op 2013 (chronologische volgorde)  
 
Patiëntenworkshops ‘Look Good… Feel Better’ 
Mede dankzij de Vrienden van het Franciscus Vriendenfonds en de Roparun kan de afdeling Oncologie vijf 
keer per jaar de patiëntenworkshops ‘Look Good… Feel Better’ organiseren. De workshops zijn bestemd voor 
mannen én vrouwen die behandeld worden met chemotherapie. Naast lichamelijke en emotionele problemen 
die kanker met zich mee kan brengen, kan ook het uiterlijk behoorlijk veranderen. De ervaring leert dat een 
goed verzorgd uiterlijk ook meteen een beter gevoel geeft.  
 
Vriend schenkt hobbelmotor 
De heer Smits heeft zijn Harley Davidson Hobbelmotor gedoneerd aan de Kinderafdeling. Zijn kleinkinderen 
zijn wat ouder en spelen niet meer met de motor. Daarom leek het hem en zijn vrouw een goed idee om deze 
hobbelmotor, waar zijn kleinkinderen zo’n plezier van hebben gehad, te schenken aan de patiëntjes van ons 
ziekenhuis. 
 
Narcissen op eerste dag van de lente 
Op donderdag 21 maart 2013, de eerste dag van de lente, deelde het Franciscus Vriendenfonds samen met twee 
kinderen van Kinderdagverblijf Fransje Plukkenbol narcissen uit aan patiënten op verschillende 
verpleegafdelingen in het Sint Franciscus Gasthuis. Tijdens de Open dag van ons ziekenhuis hebben kinderen 
bijna 200 narcissen in elkaar gezet en versierd met hartjes, bloemetjes en teksten.  
 
Verrassingsbezoek van paashaas 

De paashaas bracht op donderdag 28 maart 2013 een verrassingsbezoek aan het Sint Franciscus Gasthuis op 
initiatief van het Franciscus Vriendenfonds. De paashaas deelde paaseitjes uit aan patiënten van jong tot oud op 
de verpleegafdelingen. Het is niet leuk om rondom of tijdens feestdagen in het ziekenhuis te liggen. Het bezoek 
van de paashaas geeft de patiënten enige afleiding.  
 
Meiden groep 8 zamelen knuffels in 

Op 3 april 2013 hebben vier meiden van groep 8 knuffels uitgedeeld aan verschillende poliklinische afdelingen 
in het Sint Franciscus Gasthuis. De meiden hadden een opdracht van school meegekregen: medewerkers 
interviewen en een filmpje maken van een organisatie. Zij wisten al snel van welke organisatie zij meer wilden 
weten; het Sint Franciscus Gasthuis. Op eigen initiatief bedachten de meiden om knuffels in te zamelen voor 
zieke kinderen in ons ziekenhuis.  
 
VIP-avond voor medewerkers 

Patiënte Liselotte Snuverink, shopmanager van Rituals Cosmetics in Hillegersberg, is meerdere malen 
geopereerd in het Sint Franciscus Gasthuis. ‘Ik werk nu vier jaar als shopmanager voor Rituals Cosmetics. Na 
mijn operatie heb ik op de afdeling Neurologie thee van ons merk Rituals achtergelaten. De dames en heren 
waren hiermee erg blij en dat deed mij goed. Daardoor kwam ik op het idee om een VIP-avond te organiseren, 
speciaal voor de medewerkers, zodat zij in het zonnetje worden gezet. Dit is mijn manier om te zeggen: bedankt 
voor alle goede zorgen!’ 
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Ontspannende voetmassages 
Op dinsdag 2 juli 2013 is een start gemaakt met het toepassen van voetmassages bij patiënten met borstkanker.  
Het toepassen van voetmassage als complementaire zorg bij patiënten met kanker kan een positieve uitwerking 
hebben op het welbevinden van de patiënt. Het gaat om een ontspannende voetmassage die wordt uitgevoerd 
door getrainde masseurs. De effecten van de massage op de beleving van pijn, spanning en kwaliteit van leven 
zijn positief, zo blijkt uit eerder uitgevoerd literatuuronderzoek.  
 
Nieuwe televisies voor Dialysecentrum  
Dankzij de gulle giften van onze Vrienden hebben wij begin 2013 ruim veertig nieuwe televisies kunnen 
aanschaffen voor het Dialysecentrum. Op de nieuwe televisies kunnen dvd’s worden afgespeeld en een usb-
stick worden aangesloten. Onze dialysepatiënten liggen drie keer per week gemiddeld vier uur lang aan een 
dialyseapparaat. Enige afleiding is dan ook bijzonder welkom.  
 
Drie jaar lang troostcadeautjes voor patiëntjes  

Woonzorgcentrum Laurens Den Hoogenban, Buurtcentrum Plein 13 in Overschie en andere Vrienden hebben 
ervoor gezorgd dat jonge patiëntjes in het Sint Franciscus Gasthuis de komende drie jaar ‘troostcadeautjes’ 
krijgen. Medewerkers van de Spoedeisende Hulp en poliklinieken waar jonge patiëntjes komen, kwamen op het 
idee om de behandeling die de kinderen te wachten staat, te verzachten. Wat geeft een kind tenslotte meer 
afleiding dan een speelgoedje?  
 
IC familiekamers en wachtruimte 
Het betrokken team van de Intensive Care (IC) in het Sint Franciscus Gasthuis merkte dat familieleden van 
patiënten op de IC behoefte hebben aan een plek om zich terug te kunnen trekken voor een moment van rust of 
bezinning of voor een gesprek met elkaar. Naast vele bijdragen van Vrienden en Bedrijfsvrienden, waaronder 
Lumick, Heijmans en Unica, zijn twee familiekamers en de wachtruimte gerealiseerd. Twintig deelneemsters 
van het Franciscus Vrienden hardloopteam haalden de eindstreep van de Ladiesrun en hebben samen met hun 
sponsoren ruim € 2500,- opgehaald.  
 
Franciscus Gedenkt  

Op vrijdag 1 november 2013 stonden we samen bezoekers, patiënten en medewerkers stil bij wie gestorven is, 
met in ons hart de naam of namen van onze eigen dierbare overledenen. Het gedenken kan troost geven in een 
verdrietige periode. Gezamenlijk of persoonlijk staan wij stil bij een verbintenis die niet ophoudt te bestaan, ook 
al is onze dierbare niet meer hier. 
 
Thema-avond ‘Passie voor innovatie’  

Op woensdag 27 november 2013 hebben wij in samenwerking met het Wetenschapsbureau van het Sint 
Franciscus Gasthuis de thema-avond ‘Passie voor innovatie’ georganiseerd. De avond stond in het teken van 
wetenschappelijk onderzoek en was een groot succes. Op deze succesvolle avond kregen (Rotterdamse) 
ondernemers een ‘kijkje in de keuken’ van het Sint Franciscus Gasthuis door twee live-verrichtingen te volgen; 
een scopie-onderzoek en maagverkleiningsoperatie. Doelen van deze avond waren om het belang van 
wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht te brengen en te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden. 
 
 



 
 

 

Copyright Franciscus Vriendenfonds juni 2014 (aangepast november 2014) 8/13 

  

Aangenamer verblijf dankzij stichting Roparun  

Stichting Roparun organiseert ieder jaar een hardloopevenement waarmee geld wordt opgehaald voor 
oncologiepatiënten. Na goedkeuring van onze aanvraag, hebben we voor onze patiënten iPads, slaapstoelen, 
een bloemen- & kunstleenabonnement en ijsjes kunnen aanschaffen. Op deze manier kunnen we het verblijf van 
oncologiepatiënten in ons ziekenhuis veraangenamen. 
 
Kangoeroevesten voor couveusebaby 

Het Franciscus Vriendenfonds heeft vijftien kangoeroevesten kunnen aanschaffen voor de afdeling 
Neonatologie in het Sint Franciscus Gasthuis. Kangoeroeën, ofwel buidelen, is een comfortabele manier om je te 
vroeg geboren baby langdurig dicht bij je te hebben. Met het kangoeroevest kan het baby’tje, ondanks alle 
medische apparaten zoals een infuus of beademingsslang, toch warm worden gehouden door de 
lichaamstemperatuur van vader of moeder in plaats van de warme lucht van een couveuse. 
 
Schenking drinkflesjes voor pasgeborenen  

Omdat een moeder zo tevreden was over de zorg van haar kind in ons ziekenhuis, heeft ze ervoor gezorgd dat 
het bedrijf Difrax babydrinkflesjes doneert. De afdeling Neonatologie en de Kinderafdeling kunnen nu 
maandelijks gezinnen met een pasgeboren baby voorzien van een zogeheten Anti-colic S-fles. Het Sint 
Franciscus Gasthuis is een borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis, maar het kan weleens voorkomen dat een 
baby’tje toch een flesje nodig heeft.  
 
Sinterklaas en Pieten bezoeken patiënten 
Op woensdag 4 december 2013 heeft Sinterklaas met twee pieten de patiënten van het Sint Franciscus Gasthuis 
met zijn bezoek verrast. Op de verpleegafdelingen werd een praatje met de patiënten gemaakt en strooigoed 
uitgedeeld. De patiëntjes op de Kinderafdeling ontvingen daarnaast ook nog een cadeautje.  
 
Verwenpakket voor net bevallen moeders in Kraamsuites  
Tijdens de feestmaand december zorgt Rituals Hillegersberg ervoor dat moeders die in de Kraamsuites zijn 
bevallen, zichzelf extra kunnen verwennen met Rituals producten. De winkel biedt net bevallen moeders een 
verwenpakket aan. 
 
Kinderen zingen kerstliedjes 

Op donderdag 20 december brachten kinderen van de Tarcisiusschool een bezoek aan het ziekenhuis. De 
kinderen zongen mooie kerstliedjes voor patiënten en bezoekers. De kinderen hebben een lekkere warme 
chocolademelk van Albron gekregen.  
 
Netvliescamera voor te vroeg geboren baby’s  
De polikliniek Oogheelkunde van het Sint Franciscus Gasthuis heeft van het Oogfonds een RetCam 
netvliescamera ontvangen. Het Oogfonds geeft deze camera in het kader van hun project New Born Eyes, dat 
gericht is op het voorkomen van blindheid bij kinderen door Prematuren Retinophatie. Deze oogafwijking is de 
meest voorkomende oorzaak van blindheid bij kinderen in Nederland. Tijdige diagnose en behandeling 
voorkomt blindheid in 90% van de gevallen. Met de netvliescamera kan deze oogafwijking worden opgespoord.  
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Bedrijfsvrienden en fondsen 
 

De projecten van het Franciscus Vriendenfonds in 2013 zouden niet mogelijk zijn geweest zonder 

de steun van diverse sponsors en fondsen. Wij willen onderstaande bedrijven, instellingen en 

fondsen dan ook hartelijk danken voor hun bijdragen. 

 

  
 

 

 

              
Rituals Hillegersberg 

 

 

  
Golfcenter Seve 

 

 

 

              
Woonzorgcentrum den Hoogenban 

Activiteitencentrum Plein 13 Overschie 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Copyright Franciscus Vriendenfonds juni 2014 (aangepast november 2014) 10/13 

  

Activiteiten 
 
Actieve werving nieuwe Vrienden 

Het Franciscus Vriendenfonds heeft ruim 500 nieuwe Vrienden mogen verwelkomen. Werving verliep via 
direct mail, online en direct contact op open dagen. De ontwikkelingen verlopen conform prognose binnen de 
meerjarenbegroting. 
 
Sponsors 
In 2013 heeft een aantal bedrijven aangegeven dat zij de doelstellingen van het Franciscus Vriendenfonds willen 
ondersteunen met een geldelijke bijdrage of in natura. De bedrijven Heijmans, Lumick en Unica hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de IC familiekamers en wachtruimte. Daarnaast is een grote inzamelactie voor 
troostcadeautjes georganiseerd door Laurens Den Hoogenban en Buurtcentrum Plein 13 in Overschie. In 
samenwerking met Rituals Cosmetics in Hillegersberg zijn verschillende activiteiten georganiseerd voor 
patiënten en medewerkers. 
 
Communicatie met bestaande Vrienden 

Aan de hand van dankbrieven, nieuwsbrieven, de website en social media zijn onze Vrienden op de hoogte 
gehouden van de gerealiseerde projecten door het Franciscus Vriendenfonds. Daarnaast zijn de 
communicatiemiddelen van het Sint Franciscus Gasthuis aangewend om meer bekendheid te genereren voor 
het Franciscus Vriendenfonds. 
 
Free publicity 
De projecten van het Franciscus Vriendenfonds hebben veel aandacht gekregen in de regionale pers. De totale 
mediawaarde was circa € 10.000. 
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Jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld volgens ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen’ van het CBF. 
 
 
Balans per 31 december 2013  

(na resultaatbestemming) 

Balans (na resultaatbestemming) 31-12-2013 31-12-2012 

   Activa 

  Vorderingen en overlopende activa € 1.358  € 2.788  

Liquide middelen € 145.448  € 129.507  

Totaal € 146.806  € 132.295  

   

   

   

   Passiva 

  Reserves en fondsen € 134.042  € 131.541  
Kortlopende schulden en overlopende 
passiva € 12.764  € 754  

Totaal € 146.806  € 132.295  

 
 
 
Toelichting op de balans per 31 december 2013 

 
Activa 

 De post Vorderingen en overlopende activa betreft de te ontvangen rente 2013 over het saldo liquide middelen 
aangehouden bij de Rabobank.  

 De post Liquide middelen omvat een bij de Rabobank aangehouden rekening-courant met een saldo per 31 
december 2013 van € 3.970 respectievelijk een intrest vergoedende Rabo plusrekening met een saldo per 31 
december 2013 van € 141.478. 

 De liquide middelen zijn terstond opvraagbaar. 
 
Passiva 

 De post Reserves en fondsen omvat de in voorgaande jaren opgebouwde algemene reserves waarop jaarlijks 
het batig saldo wordt gedoteerd respectievelijk een nadelig saldo wordt onttrokken. 

 De post Kortlopende schulden en overlopende passiva betreft leveranciersschulden voor geleverde diensten 
alsmede de verschuldigde bankkosten over het 4e kwartaal 2013. 
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Staat van baten en lasten per 31 december 2013 

 
31-12-2013 31-12-2012 

   B a t e n 
  Baten uit eigen fondsenwerving 123.415 94.895 

Baten uit gezamenlijke acties 4.025 0 

Baten uit acties van derden 3.835 1.425 

Fondsbijdragen 136.250 2.500 

Rentebaten 1.358 2.005 

Totaal  baten € 268.882  € 100.826  

   L a s t e n 
  Besteed aan doelstellingen 
  * Patiëntenwelzijn € 83.533  € 44.233  

* Innovatie € 141.867  € 0  

 
€ 225.400  € 44.233  

   Kosten eigen fondsenwerving € 4.750  € 25.865  

Kosten gezamenlijke acties € 0  € 0  

Kosten acties van derden € 0  € 0  

Kosten verkrijging fondsbijdragen € 0  € 0  

 
€ 4.750  € 25.865  

   Kosten beheer en administratie € 36.984  € 47.353  

   Totaal lasten € 267.135  € 117.451  

   Resultaat voor correctie € 1.748  (€ 16.625) 

   Overlopende schulden € 754  € 11.672  

   Resultaat na correctie € 2.502  (€ 4.953) 

   Resultaatbestemming 

  Toevoeging/onttrekking aan algemene reserves € 2.502 (€ 4.953) 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 

 
Baten 

 Baten uit eigen fondsenwerving zijn onder te verdelen in opbrengsten uit: 

Donaties en giften € 44.676 

Sponsoring* € 78.739 
* Een bedrag van € 61.414 is gesponsord door het Sint Franciscus Gasthuis ter dekking van de salariskosten van de 
fondsenwerver, medewerker marketing en communicatie en secretarieel medewerker. 

 De intrestbate omvat de bijgeschreven rente 2013 van de Rabo plusrekening ad € 1.358 welke in 2014 wordt 
bijgeschreven. 

 Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die het Franciscus Vriendenfonds heeft gemaakt in het 
kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de 
doelstelling of de werving van baten. 50% van deze kosten zijn besteed aan doelstellingen. 

 Het bestedingspercentage lasten is 84,4% (totaal van bestedingen aan doelstellingen / som der lasten). 
 Het bestedingspercentage baten is 83,8% (totaal van bestedingen aan doelstellingen / som der baten). 
 Percentage kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving: 3,8%. 

 
Overige gegevens 
Er is geen bezoldiging aan het Bestuur verstrekt.  
Op het jaarverslag is geen accountantscontrole toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 


