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VERSLAG ACTIVITEITEN 2017

De Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis is ontstaan uit een (juridische) fusie per 31
december 2015 van de stichtingen; Stichting Vrienden van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de
Stichting Oncological Research Albert Schweitzer hospital (ORAS).
De activiteiten van Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis bestaan voornamelijk uit
het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek binnen het Albert Schweitzer
ziekenhuizen en bijdragen te leveren aan projecten binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis die ten
goede komen aan patiëntenwelzijn.
Algemeen
Een belangrijke mijlpaal voor 2017 was de realisatie van een hoogwaardige website. De site is
gerealiseerd door één van de sponsoren van het Vriendenfonds (Elephant) en wordt up to date
gehouden door het bestuur.
Met ondersteuning van de site zal het beter lukken bedrijven te overtuigen van de doelstellingen van
het fonds en kunnen eventuele donateurs gemakkelijker worden benaderd.
De donateurs worden daarnaast ook geïnformeerd met behulp van een nieuwsbrief en een
zogenaamde ‘vriendenavond’.
Het Vriendenfonds baseert haar fondsenwerving op een drietal pijlers. De al genoemde donateurs,
de bedrijfsvrienden en evenementen.
Een ander belangrijk thema is het realiseren van een vrijwilligerspoule. Een en ander zal in 2018 zijn
beslag krijgen.
Donateurs
Het bestand van ca 1000 donateurs is helaas vrij sterk verouderd. Het aantrekken van nieuwe
donateurs en het inventariseren en controleren van het huidige bestand qua adressen en
betrokkenheid is thans een eerste prioriteit van het bestuur.
Het aantrekken van nieuwe donateurs is niet eenvoudig. Dat komt mede omdat het bestuur thans
niet in staat is maandelijks kleine bedragen te ontvangen. Bij andere gelijksoortige fondsen blijkt het
maandelijks incasseren van ca 4 euro betere resultaten op te leveren dan een éénmalige jaarlijkse
donatie van ca Euro 50.
Bedrijfsvrienden
In 2017 is een eerste start gemaakt met het aantrekken van bedrijven als sponsoren van het fonds.
Ook hier ziet het bestuur zich geconfronteerd met een zekere opstartproblematiek. We kunnen de
eerste bedrijven geen uitgebreid netwerk aanbieden. Dat moet immers nog ontstaan.
De toenemende bekendheid van het Vriendenfonds op basis van de vele evenementen die zijn en
worden georganiseerd, zal er in de toekomst waarschijnlijk aan bijdragen dat regionale bedrijven
meer belangstelling krijgen.
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Evenementen
Steeds meer organisatoren van evenementen zijn bereid om een goed doel te verbinden aan hun
activiteiten. Het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis profiteert hier volop van.
De traditionele Drechtstadloop, de groot opgezette actie ‘Swim to fight cancer’
en diverse serviceclubs kiezen voor ons fonds. Dat is een trend die in de komende jaren zeker zal
doorzetten.
Op initiatief van het bestuur is er geïnvesteerd in de voorbereiding van een breed schaatsevenement
in november 2018. Dit zal moeten plaatsvinden in de grote ijshal tegenover het ziekenhuis.
Patiëntenwelzijn
Op het gebied van patiëntenwelzijn is ook in 2017 veel gerealiseerd. Afdelingshoofden, artsen en
verpleegkundigen weten steeds beter de weg te vinden naar het vriendenfonds voor de
ondersteuning van hun wensen en ideeën.
Rond de kerstperiode konden deze wensen in de door het fonds gerealiseerde ‘Wenskerstboom’
worden bekendgemaakt met behulp van wenskaarten. Ook patiënten en bezoekers konden hieraan
meedoen.
In het najaar van 2017 werd een unieke set wenskaarten gerealiseerd, gemaakt door jonge
patiëntjes van het ASz. Acht kinderen schilderden op een woensdagmiddag hun eigen favoriete
knuffel, onder leiding van beeldend kunstenaar Felice Hanssen. In september werd een miniexpositie geopend in de hal van locatie Dordwijk. De verkoop van de kaarten zal nog enkele jaren
doorgaan.
Op 14 november was het werelddiabetesdag. De dag ervoor mochten 90 patiëntjes van de
Kinderdiabetespoli ‘Diatime’ voor een prachtig dagje uit naar de Efteling. Ze werden begeleid door
het gehele behandelteam van de afdeling. Het Vriendenfonds, dat deze dag mogelijk had gemaakt,
had daarbij een zeer genereuze ondersteuning gekregen van Kiwanis Dordrecht, met een gift van
Euro 4000.
Met ondersteuning van IKEA heeft het fonds een ‘Keuken op wielen’ kunnen aanbieden aan de
kinderafdeling. Maar ook andere afdelingen mogen er gebruik van maken. Bijvoorbeeld als de
patiënt iets bijzonders te vieren heeft en er een extra lekker hapje klaargemaakt moet worden.
Een compleet overzicht van door het Vriendenfonds gehonoreerde aanvragen is te vinden op de site
www.aszvrienden.nl

Wetenschappelijk onderzoek
2017 was weer een jaar vol met onderzoekingen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hanah Rier,
onderzoekster naar ouderen en kanker, in het bijzonder patiënten met borstkanker, heeft op 31
december haar laatste dag als full-time onderzoekster gehad ondersteund door de gelden van
Stichting Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hierdoor heeft zij nu in het totaal 5
publicaties op dit onderwerp geproduceerd, wat voldoende was om de “kleine commissie” bij elkaar
te roepen eind 2017. De verdediging van haar proefschrift staat gepland op 13 juni 2018.
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Dit proefschrift is voor een deel tot stand gekomen door het CHARMING onderzoek, wat gericht is
op oudere patiënten die chemotherapie ondergaan. In dit onderzoek worden deze patiënten door
verpleegkundig specialisten van de geriatrie afdeling voor, tijdens en na de chemotherapie uitvoerig
getest op welzijn, functioneren en gezondheid. Wij hopen hieruit te leren welke oudere patiënten
welvaren tijdens chemotherapie en wie niet.
Het onderzoek naar chronische lymfatische leukemie (CLL) heeft in 2017 weer een impuls gekregen
door de financiële ondersteuning van Stichting Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Tom Hofland uit het AMC bestudeerd van meer dan 100 patiënten uit het Albert Schweitzer
ziekenhuis verschillende facetten van hun afweer. Samen met professor Aronon Kater (AMC),
professor Eric Eldering (AMC) en dr Levin (ASZ) wordt deze onderzoekslijn naar de afweer van
onbehandelde patiënten met CLL steeds groter. Lina van der Straten heeft in 2017 haar eerste
publicatie gerealiseerd over patiënten met CLL in het ASZ ondersteund door de gelden van Stichting
Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Tenslotte is Annemarie Schop tijdens haar co-schappen verder gegaan met de PAGAS studie, gericht
op oorzaken van bloedarmoede met de nadruk op kwaadaardige onderliggende ziektes. Zij heeft 2
artikelen gerealiseerd over de kosteneffectiviteit van een nieuwe manier om de oorzaak van
bloedarmoede te achterhalen in samenwerking met Michelle Kip en professor Ron Kusters van de
Universiteit van Twente. Dit is de opmaat naar haar proefschrift op het onderwerp van
bloedarmoede wat inmiddels is omarmd door de afdeling huisarts geneeskunde (professor Patrick
Bindels) van het ErasmusMC.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31-12-2017
€

31-12-2016
€

-

100
-

324.399
324.399

468.869
468.969

23.059

112.500

Reserveringen
Reservering projecten

138.327

72.000

Schulden
Nog te betalen
Crediteuren

161.263
1.750

284.469
-

324.399

468.969

ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen
Diverse banken

PASSIVA
Kapitaal
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017
€

2016
€

13.927
55.229
69.156

8.063
39.107
473
47.643

138.290
2.515

39.798
2.710

7.125

225

10.667
158.597

1.217
43.950

(89.441)

3.693

BATEN
Donateurs regulier (contributiebestand)
Schenkingen
Geldzuilen

LASTEN
Reservering projecten
Abonnementen
Kosten overige projecten
Algemene kosten

NADELIG SALDO; in mindering te brengen op
kapitaal

In 2017 is aan onderzoeksprojecten € 77.545 besteed. Dit bedrag is onttrokken aan de reservering
projecten.

7

STICHTING VRIENDENFONDS
ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Algemeen
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 6 januari 2016.
De naam van de stichting is Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis.
Het door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN-nummer is 855936757.
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis is feitelijk en statutair gevestigd te gemeente
Dordrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64990702.
Belangrijkste activiteiten van de stichting
De activiteiten van Stichting vriendenfonds Albert Schweitzer Ziekenhuis bestaan voornamelijk uit
het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek binnen het Albert Schweitzer
ziekenhuis. De ondersteuning van activiteiten op de diverse locaties in het verzorgingsgebied van het
Albert Schweitzer ziekenhuis, indien en voor zover deze activiteiten niet (voldoende) gefinancierd
worden uit de reguliere bekostiging zulks ter bevordering van het welzijn van patiënten.
Bestuur:
 W.J. de Leur, voorzitter
 W.T. Cornelissen, Penningmeester
 W.T.M. Uilhoorn, Secretaris
 W.A. van der Steen, Bestuurslid
Fiscale status
De status Anbi-instelling is toegekend, waardoor donaties in aanmerking komen voor
belastingaftrek.
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Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland Algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de
vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Passiva
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en schenkingen en de kosten en
andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
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TOELICHTINGEN

TOELICHTING BIJ DE BALANS

Kapitaal
Stand per 1 januari
Af: verlies
Stand per 31 december

2016
€

2017
€
112.500
(89.441)

108.807
3.693

23.059

112.500

Reservering projecten
Verloopoverzicht
Stand per 1 januari

€

€

72.000

329.905

Af: besteed in boekjaar
Af: Overige mutaties
Bij: Nog te betalen

-/- 13.310
-/- 58.690
138.327

Stand per 31 december

138.327

Kortlopende schulden – Nog te betalen
Verloopoverzicht
Stand per 1 januari
Af: Betaald in boekjaar
Bij: Overige mutaties
Bij: Toegezegd in boekjaar
Stand per 31 december

-/- 71.014
-/- 258.891
72.000
72.000

€

€

284.469
-/- 181.861
-/- 18.187
76.842

113.702
-/- 59.817
94.326
136.258

161.263

284.469
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