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Dankwoord 
 

 

 

Als Franciscus Vlietland (het voormalige Vlietland Ziekenhuis) zijn wij de stichting Vrienden Vlietland 

Ziekenhuis zeer erkentelijk voor de getoonde betrokkenheid bij ons ziekenhuis. Hoe mooi is het dat 

de burgemeesters van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zich belangeloos willen 

inzetten voor datgene, wat een verblijf in het ziekenhuis aangenamer kan maken.  

 

Dit jaar springt de ingebruikname van de shuttle-busjes tussen de parkeerterreinen en de 

hoofdingang van het ziekenhuis hier echt uit! Met deze shuttle-busjes wordt de afstand tussen auto 

en ziekenhuis eenvoudig overbrugd voor patiënten en bezoekers, die slechter ter been zijn. Vol 

enthousiasme zorgen vrijwilligers ervoor dat de busjes tijdens de kantooruren heen-en-weer rijden. 

De Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis heeft dit initiatief omarmd en tevens ook financieel 

mogelijk gemaakt.  

 

Naast dit grote project kenmerkt het jaar 2016 zich door meerdere kleinere projecten, die 

daadwerkelijk het verschil maken. Denk daarbij aan de familiekamer Oncologie, waar nabestaanden 

van overleden oncologie-patiënten samen met de Innerwheel Schiedam ervoor gezorgd hebben dat 

er nu een plek op de afdeling Oncologie is, waar men even met familie in een huiselijke omgeving 

kan praten.  

 

Daarnaast vermelden wij graag nog het mooie gebaar van de familie Van Hemert, die voor hun 50-

jarige huwelijk geld hebben ingezameld voor de kinderafdeling. Op de speelkamer van deze afdeling 

hangt nu een mooie speelgoedtrein, waar dagelijks door onze kleine patiëntjes mee gespeeld kan 

worden.  

 

Voor de volledige opsomming van de gerealiseerde projecten, verwijs ik u graag naar pagina 7 van 

dit jaarverslag. 

 

Namens het ziekenhuis dank ik een ieder niet alleen voor zijn gulle gift, maar zeker ook voor zijn 

betrokkenheid bij ons mooie ziekenhuis! 

 

 

 

 

 

 

Mark Janssen 

Lid Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Bestuurslid Vrienden Vlietland Ziekenhuis 
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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 vrienden@vlietlandziekenhuis.nl 

I www.vlietlandziekenhuis.nl/vrienden 

 

  

http://www.vlietlandziekenhuis.nl/
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2. Organisatie 
 

2.1 Samenstelling bestuur 

 

Bestuur 

Voorzitter:    De heer C.H.J. Lamers, burgemeester Schiedam 

 

Leden:     De heer B. Blase, burgemeester Vlaardingen (tot 31-12-2016) 

     De heer E. Haan, burgemeester Maassluis 

     De heer M.J. Janssen, lid Raad van Bestuur 

2.2 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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Plantjes-actie op de Open Dag 

Tijdens de Open Dag op 19 maart zijn er buitenplantjes verkocht door de Stichting Vrienden 

Vlietland Ziekenhuis, die beschikbaar waren gesteld door Hoveniersbedrijf Verkade uit Vlaardingen. 

De opbrengst van deze verkoop komt ten goede van de ziekenhuistuin gelegen aan de Poldervaart! 

 

Ladiesrun 

Tijdens de Ladiesrun Rotterdam heeft team Franciscus Gasthuis & Vlietland € 2.752,- opgehaald 

voor patiënten van de Borstkliniek. Wij bedanken de deelneemsters en alle mensen die hen hebben 

gesteund! In het bijzonder bedanken wij Stichting Mamma Opleiding voor hun gulle gift. Met deze 

fantastische opbrengst zorgen zij er voor dat wij iets extra’s kunnen geven aan patiënten met 

borstkanker. 

 

Insteker in magazine SAMEN 

In de wintereditie van het magazine SAMEN is er een insteker toegevoegd om nieuwe Vrienden te 

werven. Met een kaart wordt bekendheid gegeven aan het doel en het werk van de Stichting 

Vrienden Vlietland Ziekenhuis en wordt opgeroepen om ook Vriend te worden.  

 

Kerstkaart naar alle Vrienden 

Alle bedrijfsvrienden en fondsen ontvangen vanuit het ziekenhuis een kerstkaart in een envelop. 

De particuliere Vrienden ontvangen een kerst-ansichtkaart met dank voor hun steun het afgelopen 

jaar vanuit de vriendenstichtingen.  

 

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 2016 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.  

 

Ter ere van het 40-jarig jubileum heeft de familie Van Hemert uit Vlaardingen een gift gedaan voor 

een speelgoedtrein op de kinderafdeling op locatie Franciscus Vlietland. 

 

2.5.2 Service-clubs 

 

InnerWheel Schiedam 

De InnerWheel is een serviceclub wereldwijd die staat voor vriendschap, het werven van fondsen en 

internationale contacten. Innerwheel Schiedam is één van de 72 clubs in Nederland. Dit jaar heeft 

de serviceclub InnerWheel Schiedam zich ingezet voor het project Familiekamer Oncologie. De 

maatschappelijke betrokkenheid van deze serviceclub bij ons ziekenhuis wordt zeer gewaardeerd.  
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Kiwanis Vlaardingen-Maassluis 

Kiwanis Vlaardingen-Maassluis zet zich in met diverse projecten om kinderen die het moeilijk hebben 

het iets makkelijker te maken. De Kinderafdeling van Franciscus Vlietland heeft uit handen van John 

Sluiters, voorzitter van Kiwanis Vlaardingen-Maassluis, Kiwanis-poppen in ontvangst mogen nemen. 

 

2.5.3 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 2016 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 2016 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. 

 

2.5.4 Fondsen 

De stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuizen heeft in 2016 van vier toekenningen van fondsen 

ontvangen.  

 

Stichting DaDa 

Deze stichting zamelt geld in voor projecten die het verblijf van kinderen in 

zorginstellingen beter maken. In 2016 heeft Stichting DaDa weer een pallet 

speelgoed gedoneerd voor de kinderafdeling. Daarnaast 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. Aan 

het eind van het jaar heeft Stichting DaDa ons ook nog verblijd met 

troostcadeautjes, die uitgedeeld kunnen worden na een onderzoek of een 

kleine behandeling. 
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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 2016 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 2016 ondersteund 

met hun bijdrage. In 2016 is deze bijeenkomst voor het eerst gehouden op de locatie Franciscus 

Vlietland. Tijdens deze middag worden patiënten en medewerkers die overleden zijn in 2016 

herdacht tijdens een mooie bijeenkomst.  
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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.  

 

Grote plant in de hal 

Er was wat mankracht voor nodig, maar hij staat er! De mooie Ficus Lyrata zorgt voor meer groen in 

de Nolet Hal van Franciscus Vlietland. Hiermee halen we een stukje buiten naar binnen voor onze 

bezoekers en patiënten. De prachtige grote boom is geschonken door Stichting Vrienden Vlietland 

Ziekenhuis.  

 

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. 

 

Familiekamer Oncologie 

Dankzij een donatie van de InnerWheel Schiedam en familie van twee overleden patiënten is het 

voor de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis mogelijk geworden om een familiekamer op de 

afdeling Oncologie te realiseren. In de huiselijke familiekamer kunnen patiënten met hun familie zich 

even terugtrekken uit de medische omgeving. Om tot rust te komen, even bij te praten of een boek 

te lezen. De artsen gebruiken de kamer ook voor slechtnieuwsgesprekken met patiënten en hun 

familie. 

 

Pallet speelgoed voor de kinderafdeling 

Patiëntjes op de Kinderafdeling van Franciscus Vlietland zijn op woensdag 22 juni verrast met 

speelgoed. De afdeling heeft van een gulle donateur een heel pallet speelgoed in ontvangst mogen 

nemen! Stichting DaDa heeft de pallets geveild op het jaarlijkse galadiner. De cadeautjes worden 

uitgedeeld aan patiëntjes die op de verpleegafdeling verblijven. Het speelgoed wordt ook neergezet 

op de speelkamer van de Kinderafdeling. 
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Troostcadeautjes voor kinderen 

Op 12 december hebben wij een pallet met troostcadeautjes ontvangen uit handen van Stichting 

DaDa. Kinderen die voor een onderzoek of een kleine behandeling in het ziekenhuis komen, krijgen 

een troostcadeautje om zo even te vergeten dat zij in het ziekenhuis zijn. 

 
Poppen voor de kinderafdeling 

De Kinderafdeling van Franciscus Vlietland heeft uit handen van John Sluiters, voorzitter van Kiwanis 

Vlaardingen-Maassluis, Kiwanis-poppen in ontvangst mogen nemen. Patiëntjes krijgen een Kiwanis-

pop ter voorbereiding op hun behandeling. De pop wordt gebruikt om een kind uit te leggen wat er 

met hem gaat gebeuren. Zo krijgen zij een goed beeld van de behandeling. 

 
Shuttle busjes 
De wens was er al langer, maar nu zijn dankzij Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis twee 
elektrische shuttlebussen aangeschaft! De bussen rijden tussen het parkeerterrein en de 
hoofdingang van Franciscus Vlietland. Mark Janssen, lid Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & 
Vlietland, overhandigde de sleutel aan burgemeester Lamers van Schiedam die de officiële 
ingebruikname voor zijn rekening nam. 
 

 
 
 

 

Franciscus Gedenkt 

Op 8 november heeft Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis de cheque van Monuta Charity Fund 

officieel in ontvangst genomen voor het organiseren van Franciscus Gedenkt. Dankzij deze 

schenking werd vandaag de eerste editie van Franciscus Gedenkt georganiseerd in Franciscus 

Vlietland. 

Tijdens Franciscus Gedenkt herdenken wij de patiënten en medewerkers, die afgelopen jaar helaas 

overleden zijn.  

  

https://www.facebook.com/monutacharityfund/
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Bewegen bij kanker 

Dankzij een gulle gift van een oncologie patiënt en de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis is het 

nu voor alle patiënten met kanker, die een chemotherapietraject starten in Franciscus Vlietland, 

mogelijk om gebruik te 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.  

 
Speelgoedtrein op kinderafdeling 
Vanwege hun 40-jarig huwelijk vroegen de heer en mevrouw Van Hemert hun gasten een gift voor 
een project voor de kinderafdeling van Franciscus Vlietland. Met deze sympathieke actie is er een 
mooi bedrag opgehaald om een speelgoedtrein voor de kinderspeelkamer aan te schaffen. Namens 
alle patiëntjes en de medewerkers van de afdeling Kindergeneeskunde van Franciscus Vlietland 
danken wij de familie Van Hemert en al hun naasten en vrienden voor dit gulle gebaar! 

 

 

 
 

Kleine evenementen voor patiënten 

Daarnaast heeft de Stichting Vrienden een aantal kleine evenementen mogelijk gemaakt voor 

patiënten in 2016. 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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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 ……..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 2016    

    

    

    

ACTIVA 31-12-2016  31-12-2015 

    

    

Kortlopende vorderingen     €    49.687          €           67.198  

    

Liquide middelen     €  305.767          €         323.354  

    

      

TOTAAL     €  355.454          €         390.552  

    

    

    

PASSIVA 31-12-2016  31-12-2015 

    

    

Stichtingskapitaal    €      217.441               €    262.200  

    

Kortlopende schulden    €      138.013              €     128.352  

    

    

TOTAAL    €      355.454              €     390.552  
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4.3.    Staat van baten en lasten 

 

     

     

 2016      2015  

     

     

BATEN     

     

Baten uit eigen fondsenwerving  €  8.507   

                             

€       70.115   

     

     

LASTEN     

     

Kosten uit eigen fondsenwerving 

                   

-                      -   

     

Beschikbaar uit fondsenwerving 

                                   

€  8.507    €      70.115   

     

     

Financiële baten en lasten  €   1.129   €          2.377   

     

 

Totaal beschikbaar voor de doelstelling  €  9.636   €       72.492   

     

 

Besteed aan doelstelling  € 54.395   €      128.700   

     

 

RESULTAAT € 44.759-  €       56.208-  
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 4.4. Waarderingsgrondslagen 

 

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. 

 

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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 4.5.  Toelichting op balans per 31 december 2016 

 

ACTIVA     

 31-12-2016  31-12-2015 

    

    

Kortlopende vorderingen in euro’s     

    

Overige vorderingen    

Nog te ontvangen sponsorbedrag Fonds Schiedam/ 

Vlaardingen            46.500              46.500  

Nog te ontvangen sponsorbedrag De Grootfonds              16.000  

Nog te ontvangen sponsorbedragen via Vlietland zhs              1.975                2.250  

Nog te ontvangen rente              1.212                2.448  

    

            49.687              67.198  

    

LIQUIDE MIDDELEN    

    

Deze zijn als volgt te specificeren :    

ING-bank Zakelijke Rekening             17.248                  37.283  

ING-bank Vermogens Spaarrekening           288.519                286.071  

    

           305.767                323.354  

    

Alle liquide middelen zijn vrij opneembaar.    

    

    

PASSIVA    

    

STICHTINGSKAPITAAL    

    

Besteedbaar vermogen    

Kapitaal per 1 januari         262.200               318.408  

bij : Resultaat lopend boekjaar 

                                 

44.759-             56.208- 

    

Kapitaal per 31 december          217.441            262.200  

    

    

KORTLOPENDE SCHULDEN    

    

Overige schulden en overlopende passiva    

Nog te betalen kosten :    

inzake ziekenhuistuin            75.947              91.205  

inzake shuttle busjes            40.387    

inzake aankleding delier-unit              8.136                9.000  

inzake familiekamer oncologie              4.804    



 
 

 

15 

 

Inzake beplanting in hal              3.872    

inzake bij bewegen bij kanker                754    

inzake Franciscus Gedenkt                249    

inzake sinterklaasgeschenken              2.664    

inzake kinderwachtkamer              1.200    

inzake aanschaf tillift              15.497  

inzake project colonscopie                8.773  

inzake Waterweg Beweegt                1.283  

inzake Gastvrije Ontvangst                2.594  

                   -                       -    

          138.013            128.352  
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 4.6.  Toelichting op staat van baten en lasten 2016 

 

BATEN     

  2016  2015 

     

     

Baten uit eigen fondsenwerving in euro’s     

     

Donatiegiften en 

schenkingen     

Donatie Inner Wheel Club Schiedam 

               

2.340    

Donatie dierentuin Blijdorp  

            

1.369    

Donatie fam. van Hemert trein kinderwachtkamer 

            

1.200    

Opbrengst verkoop plantjes  

              

456    

Vrienden Vlietland Ziekenhuis  

              

725   

           

1.000  

Diverse donaties t.b.v. 

binnentuin    

         

62.500  

Donatie MSD (film endoscopie)    

           

3.750  

Legaat erven     

           

1.250  

Overig  

            

2.417   

           

1.615  

     

  

            

8.507   

         

70.115  

     

     

Naast bovenstaande donaties zijn de onderstaande donaties in natura 

gedaan :   

 

Roparun   : Hoofdhuidkoeling en workshops Look Good, Feel Better voor   

    de afdeling oncologie      

Stichting DaDa  : Pallet speelgoed voor de kinderafdeling     

Kiwanis Vlaardingen-

Maassluis   : Kiwanis poppen voor de kinderafdeling     

Stichting DaDa  : Troostcadeautjes voor kinderen     

Diergaarde Blijdorp  : Personeelskorting op abonnement diergaarde Blijdorp   
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LASTEN     

  2016   2015 

    

     

Uitgevoerde werkzaamheden tbv fondsenwerving                  -     

                

-    

     

                   -     

                

-    

     

     

FINANCIELE BATEN EN LASTEN    

     

Financiële baten     

Bankrente              1.212   

           

2.448  

     

              1.212   

           

2.448  

     

Financiele lasten     

Bankkosten                  83   

                

71  

Kamer van koophandel                   -     

                

-    

     

                  83   

                

71  
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  2016  2015 

     

     

BESTEED AAN DOELSTELLING     

     

Gefinancierde projecten :     

Shuttle busjes            40.387    

Familiekamer oncologie              4.804    

Beplanting in hal              3.872    

Sinterklaasgeschenken              2.664    

Trein kinderwachtkamer              1.200    

Bewegen bij kanker                754    

Diverse kleine uitgaven                587    

Muziek Franciscus Gedenkt                249    

Ziekenhuistuin                742   

         

91.205  

Aankleding delierunit                864-  

           

9.000  

Aanschaf tillift    

         

15.499  

Project colonscopie    

           

8.773  

Aanschaf borstkolven     

           

4.223  

     

            54.395   

        

128.700  

 


