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VERSLAG ACTIVITEITEN 2018

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
In grote lijnen kenmerkte het verslagjaar 2018 zich door een groot aantal evenementen en
intensieve communicatie met de doelgroepen, waardoor de bekendheid van het fonds in de regio
beduidend toenam.
Na vier jaar van bouwen aan het Vriendenfonds, met de nodige hoogtepunten en soms ook kleine
teleurstellingen, was het bestuur van mening dat het goed zou zijn een aantal nieuwe bestuursleden
aan te trekken. Dat dat is gelukt stemt tot grote tevredenheid. Voorzitter Wim de Leur en secretaris
Mark Uilhoorn hebben beiden in goed overleg hun functie per 1 januari 2019 overgedragen.
Memorabel was zeker de druk bezochte vriendenavond op 9 april, in de ooit door het fonds
gerealiseerde kapel bij het ASz Zwijndrecht. Daarbij werd een uitstekend georganiseerd bezoek
gebracht aan de operatie-afdeling van het ziekenhuis. Voorts is er een goed contact opgebouwd met
een gelijksoortig fonds in het Sint Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Vaak zien ook zij zich met de
zelfde problematiek geconfronteerd als ons Dordtse fonds.

Donateurs
In 2018 is het uit ongeveer 1000 donateurs bestaande adressenbestand opgeschoond. Een bestand
dat bestaat uit veelal oudere donateurs, die al vele jaren trouw ieder jaar of om het jaar doneren.
Veel donateurs bleken inmiddels te zijn overleden of hebben besloten geen donaties meer te doen
van uit verschillende achtergronden, zoals: nieuwe vrijwillige bijdrage te hoog, bezuinigen op de
huishouduitgaven en keuze voor andere doelen.
Het werven van nieuwe, jonge donateurs is niet eenvoudig, vooral ook omdat jongeren vaker
incidenteel een gift wensen te doen, dan structureel jaar in, jaar uit. Jongeren ondersteunen het
Vriendenfonds van harte met een bepaalde bijdrage, maar veelal pas als er zich in hun directe
omgeving iets heeft voorgedaan waardoor dat opportuun wordt. In de directe vriendenkring wordt
dan bijvoorbeeld een inzamelingsactie gehouden en wordt voor een bepaalde afdeling een bijdrage
gedaan ter verbetering van patiëntenwelzijn.
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Bedrijfsvrienden
Ook in 2018 nam het aantal bedrijfsvrienden toe, zij het voorzichtig. Een intensieve mailingactie
richting leveranciers bracht minder resultaat dan verwacht. Ronduit teleurstellend was het gegeven
dat de bedrijfsvrienden niet langer vermeld kunnen worden op de rolstoelen, welke door het
Vriendenfonds geschonken waren. Daarmee viel één van de belangrijkste tegenprestaties weg die
het fonds aan de bedrijven kon bieden.
De concurrentie op het gebied van bedrijfsvriendenfondsen blijft onverminderd groot in de regio.
Zorg, cultuur en onderwijs strijden daarbij om voorrang. Het nieuwe bestuur zal daar de nodige zorg
aan besteden.
Evenementen
Er kan zeker met genoegen worden teruggekeken op het grote aantal evenementen waarbij het
Vriendenfonds centraal stond. Het golftoernooi, georganiseerd door de heer en mevrouw Eenhoorn,
was zeer succesvol en kan zeker nog verder worden uitgebouwd. Het concert van de Papendrechtse
stadsorganist onder de titel ‘Wat is het u waard?’, werd druk bezocht en bracht dan ook meer op
dan verwacht. Ook de nu al jaren aan het fonds verbonden Drechtstadloop genereerde als vanouds
niet alleen de nodige fondsen, maar ook naamsbekendheid op. Dat gold zeker ook het evenement
‘Swim to fight cancer’. De verschillende bloemenmarkten in de hal van het ziekenhuis, georganiseerd
door Paola Offermans en een team van vrijwilligers, brachten cash en goodwill. Bezoekers en
patiënten lieten blijken dit initiatief zeer te waarderen. Een bijzondere bijdrage werd toegezegd door
Burgemeester Schrijer van Zwijndrecht, die als afscheidscadeau een gift aan het vriendenfonds
voorstelde. Dat aan het eind van het jaar ook de zeer succesvolle Santarun een belangrijk deel van
haar opbrengsten aan ons fonds ter beschikking stelde, was bij dit alles de ‘kers op de taart’.
Patiëntenwelzijn
Op het gebied van patiëntenwelzijn is ook in 2018 weer veel gerealiseerd. Hoewel de afdelingen van
het ASz het Vriendenfonds steeds beter weten te vinden met een projectaanvraag zou de
bekendheid binnen het ASz met het Vriendenfonds nog duidelijk beter kunnen.
Vooral noemenswaardig is de grote donatie die door een particulier is gedaan waardoor een
badkamer op de kinderafdeling buitengewoon kindvriendelijk ingericht kon worden. Het
Stiltecentrum heeft een kleine bijdrage ontvangen voor de regelmatige aanschaf van een bloemstuk
dat ‘getuigt van leven in de brede zin’. Een kleine bijdrage is ook gegeven aan de afdeling
Neonatologie voor de aanschaf van usb-sticks waar filmopnames op gezet kunnen worden die dan
thuis bekeken kunnen worden. De afdeling Intensive Care heeft samen met de afdeling
Fysiotherapie een aanvraag ingediend voor de aanschaf van onder andere een beentrainer. Deze
aanvraag voor vroegtijdig fysiek oefenen van intensive-care patiënten is gehonoreerd. De afdeling
Spoed Eisende Hulp heeft een bijdrage ontvangen voor een hardloopevenement met als doel het
inzamelen van geld voor wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot betere acute zorg. Voor de
vrijwilligers die de stalletjes bemensen tijdens de Paas- en de Kerstmarkt zijn schorten aangeschaft.
De afdeling Oncologie heeft opnieuw een groot bedrag ontvangen om patiënten hand- en
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voetmassages te geven. Dit bedrag is bij elkaar gelopen door deelnemers aan de Drechtstadloop.
Naar aanleiding van de Kerstwensen in 2017 kon een tensiemeter worden aangeschaft en heeft de
Afdeling Geriatrie een zogenaamde tovertafel aan kunnen schaffen. De Dialyse afdeling heeft weer
een bijdrage ontvangen voor de jaarlijkse verwendag. Een compleet overzicht van de door het
Vriendenfonds gehonoreerde aanvragen is terg te vinden op de website www.aszvrienden.nl.
Wetenschappelijk onderzoek
Het jaar 2018 heeft geleid tot een hoogtepunt van de onderzoekingen van het Vriendenfonds
(eerder gesteund door stichting ORAS). Namelijk op 13 juni heeft Hanah Rier haar proefschrift
verdedigd in het ErasmusMC tegenover een commissie van hoogleraren uit heel Nederland. Hanah
heeft dit met verve gedaan mede doordat de 5 wetenschappelijke artikelen in toonaangevende
wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd waren. Deze artikelen gaan met name over ouderen en
kanker, de waarde van spiermassa en krachtmetingen voor ouderen met kanker met de nadruk op
patiënten die voor borstkanker chemotherapie moeten ondergaan.
Naast Hanah heeft Annemarie Schop in 2018 ook veel wetenschappelijke arbeid verzet. Zij heeft in
samenwerking met de Universiteit van Twente en het ErasmusMC twee artikelen gepubliceerd over
de kosteneffectiviteit van een nieuwe manier om met bloedarmoede om te gaan. Op deze wijze kan
op een goedkopere manier de oorzaak van bloedarmoede bij de meeste patiënten worden
achterhaald en komen we ook sneller op het spoor van onderliggende kwaadaardige ziektes als
oorzaak van de bloedarmoede. Tevens heeft zij bij alle patiënten met bloedarmoede van chronische
ziekte in een periode van meerdere jaren gekeken naar welke onderzoeken het meest worden
gedaan en welke oorzaken daar dan vaak onder liggen. Het blijkt dat kanker toch heel vaak de
oorzaak van bloedarmoede door chronische ziekte is en dat met een goede laboratorium analyse er
zo min mogelijk tijd verloren gaat.
Lina van der Straten, die patiënten met chronische lymfatische leukemie onderzoekt, heeft in
Stockholm op het Europese Hematologie congres meerdere posters gepresenteerd over chronische
lymfatische leukemie in Nederland. Zij heeft in Stockholm verteld over de gegevens uit de nationale
kanker registratie die zij heeft geanalyseerd. Ook is het haar gelukt de wereld te informeren over alle
patiënten met chronische lymfatische leukemie uit het Albert Schweitzer ziekenhuis die behandeld
zijn met chemotherapie in de afgelopen 15 jaar. Zij kwam daarbij er achter dat een van de
belangrijkste geneesmiddelen (rituximab) eigenlijk niet zo goed werkt als dit twee maal achter elkaar
wordt gegeven.
Dokter Levin heeft ook 2 artikelen internationaal kunnen publiceren over nieuwe behandelingen van
patiënten met chronische lymfatische leukemie. Het ene artikel ging over een behandeling die tot
2017 aan patiënten is gegeven in de HOVON 109 studie. Het andere artikel was een voorlopige
analyse van een nieuwe behandeling die veel patiënten nu nog steeds ondergaan in de HOVON 139
studie. Deze publicaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met professor Kater uit het
AmsterdamMC te Amsterdam en dr Kersting uit het HAGA ziekenhuis te den Haag.

5

STICHTING VRIENDENFONDS
ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018
€

31-12-2017
€

7.945
7.000
14.945

-

2.000

-

344.645
361.590

324.399
324.399

12.360

23.059

108.000

138.327

296
240.934

1.750
161.263

361.590

324.399

ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Voorraad
Voorraad

Liquide middelen
Diverse banken

PASSIVA
Kapitaal
Reserveringen
Reservering projecten

Schulden
Omzetbelasting
Crediteuren
Nog te betalen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018
€

2017
€

24.162
75.791
99.953

13.927
55.229
69.156

83.429
2.662

138.290
2.515

9.773

7.125

14.788
110.652

10.667
158.597

(10.699)

(89.441)

BATEN
Donateurs regulier (contributiebestand)
Schenkingen

LASTEN
Reservering projecten
Abonnementen
Kosten overige projecten
Algemene kosten

NADELIG SALDO; in mindering te brengen op
kapitaal
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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:
 M. ter Haar, voorzitter
 W.T. Cornelissen, Penningmeester
 J. van Niftrik, Secretaris
 M. Kleiweg de Zwaan, Bestuurslid
 M. Remerie, 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
2017
€

Kapitaal

2018
€

Stand per 1 januari
Af: Verlies

23.059
(10.699)

112.500
(89.441)

12.360

23.059

Stand per 31 december

Reservering projecten
Verloopoverzicht
Stand per 1 januari

€

€

138.327

72.000

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

-/- 13.363
-/- 124.964
108.000

Stand per 31 december

108.000

-/- 13.310
-/- 58.690
138.327
138.327

In 2018 is aan onderzoeksprojecten € 37.560 betaald. Dit bedrag is onttrokken aan de reservering.
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

€

€

161.263
-/- 36.646
67.939
62.576

284.469
-/- 181.861
18.187
76.842

255.132

161.263
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