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1. Jaarverslag van het Bestuur

1.1. Voorwoord
Het is fantastisch te constateren dat de propositie van het Franciscus Vriendenfonds, het
verblijf voor patiënten aangenamer te maken, al voor velen zó aansprekend is. Hoewel
wij pas in het laatste kwartaal van 2010 actief fondsen zijn gaan werven, hebben wij in
deze korte tijd al gemerkt dat met behulp van onze vrienden allerlei extra activiteiten /
faciliteiten realiseerbaar zijn voor de patiënten in het Sint Franciscus Gasthuis.
Het opstarten van een fondsenwervende stichting vergt de nodige investeringen. De
toegevoegde waarde van deze investeringen, waarvan de kosten worden geboekt op
2010, reiken echter verder dan één jaar. Het Franciscus Vriendenfonds zal meerdere
jaren de vruchten kunnen plukken van deze professionele start. Uitgaven ten behoeve
van de aanschaf van een databasesysteem en de ontwikkeling en productie van diverse
communicatiemiddelen betreffen langetermijninvesteringen.
Het doet mij deugd dat het Franciscus Vriendenfonds, dankzij de vrienden, reeds in het
eerste jaar een aantal projecten heeft kunnen uitvoeren. Voor 2011 voorzie ik een
stijgende lijn in het aantal donateurs. Hiermee zal het fonds het verblijf voor patiënten in
het Sint Franciscus Gasthuis kunnen veraangenamen.
Namens het bestuur en het Comité van Aanbeveling wil ik alle vrienden van het
Franciscus Vriendenfonds hartelijk danken voor hun warme belangstelling en
betrokkenheid.
J.C. Beerman
Voorzitter bestuur Franciscus Vriendenfonds
Mei 2011
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1.2 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 en 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
Contactpersoon Maëlka van Huijstee
Postadres:
Bezoekadres:
Postbus 34123
Kleiweg 500
3005 GC Rotterdam
3045 PM Rotterdam
Telefoonnummer
010 - 461 6904
E-mailadres
vriend@franciscusvriendenfonds.nl
Bankrekeningnummer
39.63.19.580
1.3 Organisatie
Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling van Stichting Franciscus Vriendenfonds bestaat uit:
 Marlies Dekkers – Lingerieontwerpster
 Sherita Narain – Ondernemer, Eigenaar Thermen Holiday
 Hans Schmidt – Oprichter/voormalig eigenaar en algemeen directeur Schmidt
Zeevis Rotterdam
 Jos van der Vegt – Algemeen directeur Ahoy Rotterdam, Voorzitter Kamer van
Koophandel Rotterdam
 Leontien Zijlaard – van Moorsel – Voormalig wielrenster
Bestuur
Het bestuur van Stichting Franciscus Vriendenfonds bestaat uit:
 dhr. J.C. Beerman MBA - voorzitter Franciscus Vriendenfonds, tevens
directievoorzitter Rabobank Rotterdam
 mw. drs. F. Gronheid - secretaris en penningmeester Franciscus Vriendenfonds,
tevens secretaris Raad van Bestuur Sint Franciscus Gasthuis
 dhr. Dr. H.S.L.M. Tjen – lid Franciscus Vriendenfonds, specialist manager Leerhuis
en oud-internist Sint Franciscus Gasthuis
 dhr. H.P.J. Gerla RA – lid Franciscus Vriendenfonds, voorzitter Raad van Bestuur
Sint Franciscus Gasthuis
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Medewerkers
Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door mw. drs. M.E. Van Huijstee,
manager fondsenwerving. Secretarieel wordt het bestuur ondersteund door mw. A.
Kunen. De manager fondsenwerving wordt ondersteund door mw. M.E. Emmelot,
communicatiemedewerker.
Werkwijze
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 manager
fondsenwerving en de secretaresse. 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 geёvalueerd.
De fondsenwerver initieert en onderhoudt contacten met (potentiёle) donateurs. Deze
doelgroep valt uiteen in particuliere en zakelijke relaties, maar ook fondsen, instellingen
en serviceclubs. Met een actief fondsenwervingsbeleid probeert de stichting zoveel
mogelijk potentiële sponsors en donateurs te bereiken en te interesseren.
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.
1.4 Projecten
Stichting Franciscus Vriendenfonds heeft in 2010 dankzij alle vrienden het volgende
kunnen realiseren:

1) Elektrisch patiëntenvervoer voor mensen die slecht ter been zijn
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2) Nieuw speelgoed voor de gerenoveerde Kinderafdeling
3) Twee interactieve spelcomputers, geplaatst in wachtruimtes waar ook veel
kinderen komen

4) Tijdens de feestdagen hebben resp. de Paashaas, Sinterklaas en de Kerstman de
patiënten afgeleid
5) Kinderen wiens (groot)ouders op de afdeling Intensive Care liggen, ontvangen een
kinderboek
6) Knuffels voor op de afdeling Spoedeisende Hulp
7) Een bijdrage aan nieuwe televisies op de gerenoveerde afdelingen
8) Twee nieuwe televisies (donatie in natura)
9) 29 laptops voor gebruik door patiënten tijdens opname (donatie in natura)
10) Kistorgel (donatie in natura)

11) Speelgoed (donatie in natura)
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1.5 Activiteiten
Verhoging naamsbekendheid Franciscus Vriendenfonds
- In 2010 is gestart met het verhogen van de naamsbekendheid van het Vriendenfonds.
In het Sint Franciscus Gasthuis zijn brochures, banners en posters verspreid. Daarnaast
heeft het Vriendenfonds in diverse media in de belangstelling gestaan.

Actieve werving nieuwe donateurs
- Via direct mailings en direct dialogue zijn patiёnten en bezoekers van het Franciscus
Vriendenfonds benaderd om vriend te worden.
Comité van Aanbeveling
- In 2010 is een Comité van Aanbeveling ingesteld.
Communicatie met bestaande donateurs
- Aan de hand van dankbrieven, een nieuwsbrief en het actueel houden van de website
zijn de vrienden op de hoogte gehouden van de gerealiseerde projecten door het
Franciscus Vriendenfonds.
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2010
(na resultaatbestemming)

31-dec-2010
€

31-dec-2009
€

Activa
Vorderingen en overlopende activa

44.828

48

Liquide middelen

88.441

178.232

133.269

178.281

Reserves en fondsen
Kortlopende schulden en overlopende passiva

131.604
1.665

173.145
5.136

Totaal

133.269

178.281

Totaal

Passiva

Rotterdam, 11-5-2011

8

2.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010

2010
€

2009
€

Baten
Donaties en giften
Intrest

19.131
1.197

2.975
1.732

Totaal baten

20.328

4.707

Besteding projecten
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie

29.701
23.724
8.445

31

Totaal lasten

61.870

31

-41.542

4.676

-41.542

4.676

Lasten

Resultaat (negatief)

Resultaatbestemming
Onttrekking aan de Algemene reserves
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2.3. Toelichting op de balans per 31 december 2010

Activa
1.

2.

De post Vorderingen en overlopende activa betreft een vordering op het Sint
Franciscus Gasthuis wegens een creditering/terugbetaling voor geleverde diensten in
2010.
De post Liquide middelen omvat een bij de Rabobank aangehouden rekening-courant
rekening met een saldo per 31 december van € 3.966 resp. een intrestvergoedende
Rabo plusrekening met een saldo per 31 december van € 84.475. De liquide middelen
zijn terstond opvraagbaar.

Passiva
1.

2.

De post Kortlopende schulden en overlopende passiva betreft leveranciersschulden
voor geleverde diensten ad € 1.525 resp. bankkosten van 4e kwartaal 2010 voor
€ 140.
De post Reserves en fondsen omvat de in voorgaande jaren opgebouwde algemene
reserves waarop jaarlijks het batig saldo wordt gedoteerd resp. een nadelig saldo van
de staat van baten en lasten wordt onttrokken. Over het boekjaar 2010 is het nadelig
saldo ad € 41.542 in mindering gebracht op deze algemene reserve en bedraagt per
31 december 2010 € 131.604.

2.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2010
Baten
Op basis van toezeggingen en spontane betalingen is in het verslagjaar € 19.131 aan
donaties en giften ontvangen.
Lasten
In het verslagjaar zijn diverse kleinere en grotere projecten voor het Sint Franciscus
Gasthuis ondersteund met een totaal bestedingsbedrag van € 29.701.
Op grond van een intensivering van wervingsacties met als doel de naamsbekendheid van
het Franciscus Vriendenfonds te bevorderen hebben de wervings- en communicatiekosten
in het verslagjaar € 23.724 bedragen.
De kosten van beheer en administratie bedroegen € 8.445 of wel 13,6% van de totale
lasten.
De totale lasten/bestedingen hebben de baten/inkomsten met € 41.542 overtroffen. Dit
bedrag is onttrokken aan de algemene reserves en geheel gefinancierd uit eigen middelen
van de stichting.

2.5. Overige gegevens
Er zijn geen eigen werknemers in dienst, noch bezoldigingen aan het Bestuur verstrekt.
Op het jaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.
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