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Voorwoord
Dankzij u hebben wij het afgelopen jaar weer veel moois kunnen realiseren voor de patiënten van het Sint
Franciscus Gasthuis.
Wij zijn niet alleen blij met alle giften die wij van u hebben mogen ontvangen maar ook met de vele mensen die
zich als nieuwe Vriend bij onze stichting hebben aangesloten. Samen kunnen we nog meer betekenen voor onze
zieke medemens en kan zijn ziektebeleving iets verzacht worden met onze extra’s. Uw betrokkenheid stellen wij
dan ook zeer op prijs.
Wij vinden het belangrijk dat u weet waaraan uw geld wordt besteed. U kunt hiervoor op onze website terecht,
maar ook contact opnemen met één van de medewerkers van het Franciscus Vriendenfonds. Zij beantwoorden
met plezier uw vragen.
Namens het bestuur dank ik u hartelijk voor uw betrokkenheid bij het Franciscus Vriendenfonds!
J.C. Beerman
Voorzitter bestuur Franciscus Vriendenfonds
September 2013
Wij zijn blij met iedere gift!
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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
Maria Quanjer
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
Comité van Aanbeveling
Marlies Dekkers, Lingerieontwerpster
Sherita Narain, Ondernemer, Eigenaar Thermen Holiday
Hans Schmidt, Oprichter en voormalig eigenaar en algemeen directeur Schmidt Zeevis Rotterdam
Hans Schrijver, Algemeen directeur Centric
Jos van der Vegt, President-commissaris Ahoy Rotterdam, Voorzitter Kamer van Koophandel Rotterdam
Leontien Zijlaard–van Moorsel, Voormalig wielrenster
Bestuur
Coert Beerman, voorzitter, tevens directievoorzitter Rabobank Rotterdam
Jeroen Maat, secretaris en penningmeester, tevens secretaris Raad van Bestuur Sint Franciscus Gasthuis
John Tjen, lid, tevens specialist manager Leerhuis en oud-internist Sint Franciscus Gasthuis (tot 1 september)
Henk Gerla, lid, tevens voorzitter Raad van Bestuur Sint Franciscus Vlietland Groep
Het bestuur is onbezoldigd.
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Medewerkers
Maëlka van Huijstee van 1 januari – 31 augustus, fondsenwerver
Maria Quanjer van 1 september – 31 december, fondsenwerver
Joëlle Koopmans, medewerker marketing & communicatie
Birgitta Zwijnenburg, secretaresse
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Werkwijze
Concrete projecten
Conform de doelstelling richt de inzet van de stichting zich op fondsenwerving, zodat concrete projecten
gesteund kunnen worden die niet uit het reguliere (zorg)budget gefinancierd kunnen worden.
Het stichtingsbestuur vergadert drie keer per jaar in aanwezigheid van de fondsenwerver. In dat overleg
worden projectaanvragen beoordeeld, getoetst en geprioriteerd. Deze projectaanvragen kunnen worden
ingediend door medewerkers 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 zij de gedragscode
voor fondsenwerving door lokale non-profitorganisaties onderschrijft.
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Projecten
Mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Franciscus Vriendenfonds ….
Een terugblik op 2012
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.
Patiëntjes blij met nieuw speelgoed
De Kinderafdeling werd verrast met een pallet speelgoed. ‘De cadeauvoorraad speelgoed begon op te raken.
Deze verrassing is dus meer dan welkom’, aldus Kim Ceelen, pedagogisch medewerkster van de
Kinderafdeling.
300 beren ontvangen uit actie ‘Doneer een Beer’
Het Franciscus Vriendenfonds heeft deelgenomen aan de actie ‘Doneer een Beer’. Het doel van deze actie was
om alle zieke kinderen, opgenomen in welk Nederlands ziekenhuis dan ook, een knuffelbeer te geven. Na een
geslaagde actie hebben wij 300 beren ontvangen om uit te delen aan onze zieke kinderen.
Sinterklaas op bezoek
Op woensdag 5 december verrasten Sinterklaas en twee pieten onze patiënten op de verschillende
verpleegafdelingen met een bezoek en snoepgoed. De goedheiligman ging ook bij de patiëntjes op de
Kinderafdeling langs waar hij cadeautjes heeft uitgedeeld.
X-box voor Kinderafdeling
Enige tijd geleden kwam Maurice Koree op het idee om zijn X-box te doneren aan een kinderafdeling. 'Omdat
mijn vader voor kanker is behandeld in het Sint Franciscus Gasthuis, had het voor mij extra waarde om de Xbox aan de Kinderafdeling te doneren. Na contact met het Franciscus Vriendenfonds ging het allemaal snel. Het
was leuk om de X-box zelf af te leveren op de Kinderafdeling’, aldus Maurice Koree.
‘Concert aan Bed’ - Muziek maakt de wereld weer een stukje mooier
Op donderdagmiddag 11 oktober gaven twee musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest alweer het
vierde miniconcert aan het ziekenhuisbed op de verschillende verpleegafdelingen van ons ziekenhuis. ‘Muziek
maakt de wereld weer een stukje mooier’ aldus de reactie van een dialysepatiënt.
Kinderwachtkamer Chirurgie
Mede dankzij de Jack Rabbit Foundation en vele andere Vrienden, hebben kinderen een kleurrijk eigen ‘wacht’plekje gekregen met kleurplaten en een televisie. Ook de Gipskamer is kindvriendelijker ingericht.
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De Ladiesrun haalt ruim € 4.000 op
Op zondag 10 juni hebben achttien deelnemers van het hardloopteam ‘Franciscus Vrienden’ de eindstreep van
de Ladiesrun 2012 gehaald. Met deze sportieve bijdrage hebben zij samen met hun sponsoren € 4.120
opgehaald. Wij kunnen met dit bedrag o.a. (voet)massages en verzorgingsworkshops aanbieden aan onze
kankerpatiënten.
Kindvriendelijke wachtruimte Orthoptie
Mede dankzij Stichting DaDa en verfsponsor SPS B.V. is de wachtruimte voor kinderen met oogproblemen
omgetoverd tot een vrolijk gekleurde, kindvriendelijke ruimte. Kinderen in de leeftijd van achttien maanden tot
twaalf jaar kunnen op een spelcomputer spelen en kijken naar de mooie dierenfoto’s, waarin de ogen van de
dieren een prominente rol spelen. Zo komen ze de lange wachttijd ongemerkt door.
Paaseitjes
Op donderdag 5 april hebben vrijwilligers paaseitjes uitgedeeld aan onze patiënten.
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Activiteiten
Actieve werving nieuwe Vrienden
Het Franciscus Vriendenfonds heeft ruim 500 nieuwe Vrienden mogen verwelkomen. Naast direct mailings is
ook het middel telemarketing aangewend voor het werven van nieuwe Vrienden. De ontwikkelingen verlopen
conform prognose binnen de meerjarenbegroting.
BedrijfsVrienden
In 2012 heeft een aantal bedrijven aangegeven dat zij de doelstellingen van het Franciscus Vriendenfonds willen
ondersteunen met een bijdrage waaronder de ING bank.
Communicatie met bestaande Vrienden
Aan de hand van dankbrieven, een nieuwsbrief en de website zijn de 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.
Pers & PR
Aan de hand van persberichten hebben de projecten van het Franciscus Vriendenfonds aandacht gekregen in de
regionale pers.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)

31/12/2012

31/12/2011

Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

€

2.005
129.507

€ 1.949
146.217

Totaal

€ 131.512

€ 148.166

Reserves en fondsen
Kortlopende schulden en overlopende passiva

€ 130.758
754

€ 136.494
11.672

Totaal

€ 131.512

€ 148.166

Passiva
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Staat van baten en lasten
2012

2011

Baten
Donaties en giften
Interest

€ 52.051
2.005

€ 76.412
3.761

Totaal baten

€ 54.056

€ 80.173

Besteding projecten
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie

€ 39.364
26.837
4.509

€24.131
49.730
1.422

Totaal lasten

€70.710

€ 75.283

€-16.654

€ 4.890

Lasten

Resultaat voor correctie
Overlopende schulden 2011

11.672

Resultaat na correctie

€ -5.736

Resultaatbestemming
Toevoeging aan de Algemene reserves

€ -5.736

€ 4.890
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Toelichting op de balans per 31 december 2012
Activa
De post Vorderingen en overlopende activa betreft de te ontvangen rente 2012 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 2012 van € 14.020 resp. een intrestvergoedende Rabo plusrekening met een saldo per 31 december
2012 van € 115.487
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. Over het boekjaar 2012 is het
saldo ad € 5.736 onttrokken aan deze algemene reserve en bedraagt per 31 december 2012 € 130.758
De post Kortlopende schulden en overlopende passiva betreft leveranciersschulden voor geleverde diensten alsmede
de verschuldigde bankkosten ad € 754 over het 4e kwartaal 2012.
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012
Baten
Op basis van toezeggingen en spontane betalingen is in het verslagjaar € 52.051 aan donaties en giften
ontvangen.
De intrestbate omvat de bijgeschreven rente 2012 van de Rabo plusrekening ad € 2.005 welke in 2013 wordt
bijgeschreven.
Lasten
In het verslagjaar zijn diverse kleinere en grotere projecten voor het Sint Franciscus Gasthuis ondersteund met
een totaal bestedingsbedrag van € 39.364.
De wervings- en communicatiekosten in het verslagjaar bedroegen € 26.837.
De kosten van beheer en administratie bedroegen € 4.509 (6% van de totale lasten).
De lasten hebben de totale baten met € 5.736 (na correctie overlopende posten 2011, maar inclusief overlopende
posten in het eerste kwartaal 2013) overtroffen. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserves.
Overige gegevens
Er zijn geen eigen medewerkers in dienst, noch bezoldigingen aan het Bestuur verstrekt.
Op het jaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.
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