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Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Bestuursverslag

Algemeen
De vriendenstichting is opgericht met als doel sponsors te vinden voor de nieuwbouw in 2011. Na de verhuizing is
de stichting slapende geraakt, maar in 2015 is een nieuw extern bestuur aangesteld. Hiermee heeft de stichting
ook een nieuw doel gekregen. 
Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis maakt projecten mogelijk die het welzijn en verblijf van patiënten in het
Maasstad Ziekenhuis verbeteren.
Dat is in lijn met de missie van het Maasstad Ziekenhuis, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van het leven 
van de patiënt

Middelen
Voor de uitvoering van de projecten van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis worden jaarlijks fondsen geworven.
Iedereen met een idee kan een aanvraag indienen, waarna het bestuur besluit over toekenning. Om de toekenning
te kunnen realiseren stel de stichting een dekkingsplan op, lanceert indien nodig een wervende campagne en helpt bij
het zoeken naar sponsors en fondsen.

De strategie van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is eerst ‘friendraising’ en daarna pas ‘fundraising’. Vanuit 
die relatie willen we ons gezamenlijk met onze vrienden actief inzetten om geld in te zamelen om extra’s voor 
patiënten van ons ziekenhuis te realiseren.
Medewerkers, vrijwilligers en gepensioneerden zijn zowel de beste Vrienden als de beste fondsenwervers. 
Deze groepen moeten dan ook zoveel mogelijk geïnformeerd en geactiveerd worden.

Verslag fondsenwervende activiteiten
In 2018 is een nieuwe Kinderpatio geopend op de afdeling Kindergeneeskunde. Bij de opening was onder andere 
Stichting DaDa aanwezig, die de nieuwe speelplaats mogelijk heeft gemaakt met Stichting Vrienden Maasstad
Ziekenhuis. 
Ook heeft Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis bijgedragen aan de introductie van het 'Fuusje' op de afdeling 
Kindergeneeskunde. Dit is een vrolijk bedrukte kartonnen hoes, die om een infuus heen kan worden geschoven. De
tekeningen op de hoes leiden kinderen op een positieve manier af en laten hen anders kijken naar medische producten.
De binnenkant van het Fuusje zit bovendien vol met leuke kleurplaten, opdrachten en prikkelende vragen.
Mede dankzij de stichting is een nieuwe kindvriendelijke verbandwisselkamer van het Brandwondencentrum Rotterdam
mogelijk gemaakt. 
En er zijn acties opgezet om wolkenplafonds op de Intensive Care te realiseren. Het kijken naar natuur en frisse
buitenlucht zorgt voor een positieve afleiding en een toename van energie. Daarnaast is samen met Stichting DaDa 
een start gemaakt om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van Hotel Dada. Een plek waar ouders maar ook
broertjes en zusjes van patiëntjes in ons Brandwondencentrum of ziekenhuis verblijven en kunnen blijven slapen 
wanneer daar behoefte aan is. Op 30 november 2018 vond het DaDa Gala plaats in Rotterdam. 
Tijdens dit benefietgala is maar liefst € 255.000 ingezameld. Een mooi begin om Hotel Dada te realiseren.

Vooruitblik 2019
De ambitie van de vriendenstichting is om in drie jaar tijd een professionele fondsenwerving op te zetten waarbij 
we klein beginnen en groeien naar een vaste kern van bedrijven en een groter aantal vaste particuliere donateurs 
om onze doelen te realiseren.
In 2019 zal verder worden gewerkt om het Hotel Dada te kunnen realiseren. Er zullen gelden geworven gaan worden 
voor de financiering van de aankoop van kunst in het ziekenhuis. Kunst is immers belangrijk in een ziekenhuisomgeving: 
het biedt ontspanning en afleiding en kan stress verminderen. Op deze manier hopen we het bezoek van 
onze patiënten aan het ziekenhuis een klein beetje aangenamer te maken.
De opbrengsten van het jaarlijkse voetbal toernooi zullen worden besteed aan de inrichting van een 
kindvriendelijke gipskamer. 

Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat in 2019 uit vijf personen:
- De heer H. Karakus (Hamit)
- De heer P.M. Langenbach (Peter)
- Mevrouw J. van Benthem (Joanneke) (voorzitter)
- De heer A. Verhoeff (Arie)
Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en bespreekt in deze vergaderingen het plan van aanpak van de 
stichting, bepalen sponsordoelen, toezien op de voortgang van de uitvoering van projecten die gefinancierd of op 
andere wijze ondersteund worden door Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis.

Het bestuur wordt in de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken ondersteund door een fondsenwerver van de 
afdeling Communicatie van het Maasstad Ziekenhuis.

Dankwoord
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Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis
Graag wil het bestuur alle vrienden bedanken die een bijdrage hebben geleverd. Speciale dank ook aan alle 
medewerkers die de waarde van hun kerstpakket aan het goede doel hebben geschonken! Bijzondere dank gaat uit 
naar de volgende bedrijven, fondsen en vrienden:

Nederlandse Brandwonden Stichting, Maatschap Chirurgie Maasstad Ziekenhuis, Stichting DaDa, 
G. Ph. Verhagen - Stichting, Revalidatiefonds, Stichting Vrienden van Siem, Siemens, Edwin van der Sar Foundation,
ECT, Smith-Europa, Van Dongen, Lionsclub Nederland

Het bestuur, mei 2019
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Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Balans per 31-12-2018
Na bestemming saldo baten en lasten  

ACTIVA Ref.
€ € € €

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 1 1.092 17.950
Liquide middelen 2 90.094 55.396

Totaal activa 91.186 73.346

PASSIVA Ref.
€ € € €

RESERVES EN FONDSEN

Kernvermogen
Continuïteitsreserve 3 25.000 25.000
Overige reserves 4 13.768 19.092

38.768 44.092

Fondsen
Bestemmingsfondsen 5 52.384 29.254

91.152 73.346

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva 6 34 0

Totaal passiva 91.186 73.346

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018 31-12-2017
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Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Staat van baten en lasten  2018

ACTIVA Ref. 2018 2017
€ €

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving 7 33.034 5.900
Baten uit gezamenlijke acties 741 0
Baten uit acties van derden 8 35.318 4.923
Fondsbijdragen 9 47.000 0
Overige baten 10 769 836

Totaal  baten 116.861 11.660

LASTEN
Projectkosten 11 93.732 11.339
Kosten fondsenwerving (communicatie) 12 3.690 3.441
Kosten beheer en administratie 13 1.635 2.100

Totaal lasten 99.056 16.880

Saldo baten en lasten 17.805 -5.220 

Resultaatbestemming 2018

Ten gunste van bestemmingsfondsen 116.861 11.660
Ten laste van bestemmingsfondsen -93.732 -11.339
Ten laste van overige reserves -5.324 -5.541

Totaal 17.805 -5.220 
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Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Kasstroomoverzicht  2018

Ref. 2018 2017
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 17.805 -5.220

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 16.858 300
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
banken) 34 -20.194

16.892 -19.894

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 34.698 -25.114

Totaal kasstroom uit operationele 
activiteiten 34.698 -25.114

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 4.901

Mutatie geldmiddelen 34.698 -20.213

Stand geldmiddelen per 1 januari 55.396 75.609
Stand geldmiddelen per 31 december 90.094 55.396
Mutatie geldmiddelen 34.698 -20.213



Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen 

De Stichting vrienden van het Maasstad Ziekenhuis is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het
stichtingregister van de kamer van koophandel onder nummer 24425908. De stichting is als algemeen nut
beogende instelling (ANBI) geregistreerd onder nummer 818783321.

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en is niet BTW-plichtig.

Deze jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven.

Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het
saldo van baten en lasten.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden activa en passva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwering opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen waaronder bank- en
spaarrekeningen staan, voorzover niet ander vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.

Baten
Giften en bijdragen van derden worden als bate in de exploitatierekening verantwoord, indien deze aan 
de stichting zijn toegezegd en daardoor vorderbaar en inbaar zijn geworden.

Bijdragen aan derden worden als last in de jaarrekening verantwoord vanaf het moment dat de 
verplichting jegens derden zijn aangegaan.

Aan de stichting toegezegde bedragen met een specifieke bestemming waarbij de toestemming door 
derden is bepaald worden verantwoord in een bestemmingsfonds.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indrecte methode.



Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

31-12-2018 31-12-2017
1 Vorderingen € €

Toegezegde giften bij vorderingen 1.092        -
Fondstoekenning DaDa - 17.950       

1.092        17.950      

31-12-2018 31-12-2017
2 Liquide middelen € €

ING Betaalrekening 88.104      53.407      
ING Spaarrekening 1.990        1.989         

90.094      55.396      

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

3 Continuïteitsreserve 2018 2017
€ €

Continuïteitsreserve 
Per 1 januari en per 31 december 2018 25.000     25.000     

4 Overige reserves 2018 2017
€ €

Het verloop in het verslagjaar is als volgt
Stand per 1 januari 19.092      24.633      
Bestemming saldo baten en lasten boekjaar -5.324       -5.541       

13.768      19.092      

5 Bestemmingsfondsen 2018 2017
€ €

Het verloop in het verslagjaar is als volgt:
Stand per 1 januari 29.254      28.933      
Bestemming saldo baten van het boekjaar 116.861    11.660      
Bestemming saldo lasten van het boekjaar -93.732     -11.339      

52.384      29.254      

Specificatie bestemmingsfondsen
31-12-2018 31-12-2017

De specificatie is als volgt: € €

021- Kinderpatio 6.979        24.929      
032- Speelhoek KNO -           3.325        
033- Dagbehandelkamer Kinderafdeling 1.463        963           
035- Tuin van herinnering 21.350      37             
036- Wolkenplafonds IC 20.353      -           
098- Kunst 1.000        -           
106- Belevenistafel GTU 1.238        -                

52.384      29.254      

31-12-2018 31-12-2017
6 Kortlopende schulden en overlopende passiva € €

Bankkosten 34             -                
34             -                
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Ondertekening van de jaarrekening:

Het bestuur van de stiching heeft de jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd 
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Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Toelichting op de baten en lasten
2018 2017

€ €

7 Baten uit eigen fondsenwerving
Incidentele en periodieke donaties 10.556      3.150        
Bedrijfsgiften/sponsoring 21.877      2.750         
Overige 601           

33.034      5.900        

8 Baten uit acties van derden
Jubileum Peter van der Weegen -           300           
Oproep Anton Westerlaken -           2.971        
Sponsoractie Marathon -           552           
Opbrengst Eindejaarsfeest De Grote Reis -           1.100        
Benefiet Baroeg 500          -           
Charity 4Kids benefiet 33.793      -           
Van den Bos opbrengst feestje 1.025        -           

35.318      4.923        

9 Fondsbijdragen
Hermanussticht maasstad zh tuin 3.000        -           
Bisdom Tuin van herinnering 4.000        -           
St Laurens tuin van herinnering 5.000        -           
Stichting Coolsingel thuismonitoring Diabetes 10.000      -           
Stichting Coolsingel Borstkankerzorg ref 560 20.000      -           
Konferentie Nederlandse Religieuzen  5.000        -                

47.000      -                

10 Overige baten
Cards to Care 113          62             
Vergoeding bijzettafel Pelicaan -           200           
Verkoop kinderhoek KNO - Gips -               575            
Overige 656           

769           836           

11 Besteed aan doelstellingen
012- Kamers van Siem Onco/Interne 317          195           
013- Verbandwisselkamer BWC 33.902      109           
021- Kinderpatio 17.950      387           
032- Kinderhoek Poli KNO/oog 4.582        2.332        
035- Tuin van Herinnering 2.441        97             
036- Wolkenplafonds IC 2.220        2.000        
037- Foto's afdeling verloskunde - 1.247        
045- Aquarium kinderafdeling - 150           
060- Kinderhoek poli Gynaecologie - 2.332        
067- Oogpoli gedichten muur - 2.426        
074- Wensboom - 64             
077- Wand Bloedafname 242          -
086- Softs Energiesponsoring 327          -
090- Fuusjes 1.500        -
098- Kunst -               -
106- Belevenistafel GTU -               -
113- Thuismonitoring Diabetes 10.000      -
114- Borstcentrum ZHZ-onderzoek 20.000      -
115- Borstcentrum ZHZ - Post-op BH's 250           -

93.731      11.339      

12 Kosten beheer & administratie
Bankkosten 755          542           
Administratiekosten 25            -                
Lidmaatschappen 847          282           
Algemene kosten 8               -                

1.635        824           
13 Communicatie
Drukwerk 2.537        -                
Reclame/sponsoring 962          -                
Overige communicatiekosten 191          -                
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Banieren 2015 -               296           
Oorkonde van Dankbaarheid -               391           
Ontwikkelen huisstijl -               1.682        
Donatiezuil -               1.072         

3.690        3.441        
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Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de situatie op 
 balansdatum en hier uit dien hoofde zouden moeten worden vermeld.

Voorstel bestemming van het saldo baten en lasten

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:

Ten gunste van bestemmingsfondsen € 116.861
Ten laste van bestemmingsfondsen € 93.732
Ten laste van overige reserves € 5.324

Vooruitlopend op de goedkeuring hiervan is dit voorstel reeds in de jaarrekening 2018 verwerkt.
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