
 
 
 
 

 
  

 
 

Jaarverslag 2018 



Inleiding  
 
In dit document wordt verslag gedaan van het reilen en zeilen van de Stichting “Vrienden 
van Ziekenhuis Dirksland” (hierna genoemd: de Stichting) gedurende de periode  
van 1 januari tot en met 31 december 2018. 
  
Bestuur  
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen:  
Dhr.C.C.J. (Karel)Olsthoorn, voorzitter 
Mevr. A.M. (Toos) Buijs-Vermue, secretaris  
Mevr.A. (Arna) de Wit-Mulder, penningmeester 
 
In 2018 heeft het bestuur 6 maal vergaderd.  
Het beleidsplan van de Stichting is geldig tot 31 december 2021.  
Een of meerdere bestuursleden hebben meerdere malen overleg gevoerd met de Raad van 
Bestuur van het ziekenhuis.  
Daarnaast is het bestuur aanwezig geweest bij meerdere overhandigingen die het resultaat 
waren van diverse gevoerde acties. 
  
Vrienden 
 
In de verslagperiode heeft een kleine groei van het aantal “Vrienden” plaats gevonden. 
Enkele “Vrienden” hebben het donateurschap door overlijden of andere redenen beëindigd. 
Het verlies werd door nieuwe “Vrienden” gecompenseerd.  
Het totale aantal “Vrienden” bedroeg per 31 december 2018: 68.  
 
Donaties 
 
De stichting heeft 14 spontane donaties gehad.  
Deze donaties varieerden van € 20 tot € 6.500 
 
Partners 
 
Een van de mogelijkheden om fondsen te verwerven is via het bedrijfsleven in ruil voor 
reclame op de website van de stichting. 
In deze verslagperiode heeft de Stichting helaas geen nieuwe partners mogen verwelkomen.  
Alle partners van de Stichting hebben aan het einde van het jaar een nieuwsbrief ontvangen.  
 
Projecten  
 
In dit verslagjaar heeft de Stichting op 3 momenten 5 bijdrages kunnen leveren aan de zorg 
die in het ziekenhuis geleverd wordt.  
  
De Stichting is het jaar in januari begonnen met het aanbieden van een mobiel ECG apparaat 
voor de Spoed Eisende Hulp (€ 13.500). Met dit mobiele apparaat kan ter plekke een 



hartfilmpje worden gemaakt om snel de situatie van de patiënt te beoordelen. De patiënt 
hoeft de afdeling spoedeisende hulp niet af waardoor andere onderzoeken tegelijkertijd 
door kunnen gaan. De resultaten van deze onderzoeken zijn daardoor sneller bekend en kan 
er ook sneller gerichte zorg gegeven worden en dat is natuurlijk beter voor de patiënt. 

 

ECG apparaat voor spoedeisende hulp      

In september kon de Stichting een handtonometer aanbieden (€ 5.450). De afdeling 
Oogheelkunde was erg blij met dit apparaat. Men kan hiermee op een snelle manier een 
betrouwbare oogdrukmeting doen, zonder gebruik van oogdruppels, iets wat door veel 
mensen als vervelend wordt ervaren. Een ander voordeel is dat het opmeten van de oogdruk 
op een gemakkelijke manier gedaan kan worden als mensen in bed liggen. Ook voor 
kinderen is dit een gebruiksvriendelijkere manier om het oog te onderzoeken. 

  

Handtonometer 

In december kon de Stichting een schenking doen. Dat was mogelijk omdat de heer Otte uit 
Middelharnis onze Stichting een groot bedrag schonk uit zijn nalatenschap, zodat de 
Stichting het ziekenhuis een aantal mooie apparaten konden geven. Omdat dit over een 
groot bedrag ging wilde de Stichting op een ludieke manier in het nieuws komen. Het 
bestuur had bedacht dat het een Sinterklaascadeau zou worden. 



De voorzitter, Karel Olsthoorn, is al jaren hulp-Sinterklaas op de kinderafdeling van het 
ziekenhuis. Omdat hij daar toch naar toe ging op 5 december kon het bestuur op deze dag 
drie cheques aangeboden aan het ziekenhuis. 

 

 

• Cheque 1 was voor 15 tilliften op de éénpersoonskamers. Onmisbare apparaten voor 
zowel de patiënt als verzorgers (waarvan er tegenwoordig eigenlijk te weinig zijn). 
Hiermee is een bedrag gemoeid van € 68.500. 
Hierbij moet vermeld worden dat de Stichting een toezegging gedaan heeft voor 
bovenstaand bedrag maar er moet eerst nog een verbouwing plaats vinden voordat 
deze liften gemonteerd kunnen worden. Het bedrag wordt dus gereserveerd totdat 
de tilliften geplaatst zijn en pas dan overgemaakt. 

 

 

 

 

15 Tilliften 

 

• Cheque 2 was voor de afdeling KNO. (Keel/Neus/Oor) 
Het gaat over een nasalingoscoop, een belangrijk apparaat om de stembanden te 
onderzoeken. De arts kijkt via de mond met een lampje in de keelholte naar de 



stembanden en kan aan de hand van wat hij ziet een behandeling voorstellen  
(€ 35.500). 
 
 
 

 

 

 

 

Nasalingoscoop 

• Cheque 3 was voor een echo-apparaat voor op de operatiekamer (€ 35.300). 
Locoregionale anesthesie is een ‘beperktere’ anesthesie; er wordt enkel dat deel van 
het lichaam verdoofd waar er geopereerd dient te worden. Hierdoor zijn er minder 
nadelige gevolgen op de vitale delen. Dit kan van belang zijn bij oudere en zwaar 
belaste patiënten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Echoapparaat voor de operatiekamer 

 

Acties  
 
Door diverse organisaties, groeperingen en personen zijn acties ten behoeve van de Stichting 
gevoerd. Alle acties staan vermeld op de website: 
www.vrienden.zhsdirksland.nl/donaties.html  



Waar mogelijk zijn hierbij via een hyperlink foto’s geplaatst.  
 
 
 
Publiciteit  
 
In de verslagperiode heeft de Stichting de nodige publiciteit gekregen in de lokale kranten. 
De medewerking van deze kranten was uitstekend. De communicatiemedewerker van het 
ziekenhuis plaats onze acties op de Facebook pagina van het ziekenhuis 
 
Financiële zaken 2018 
 
Uitgaven: 2018  
Kosten beheer en administratie: € 222,79  
(o.a. bankkosten, notariskosten, porti enz.)  
 
Inkomsten: 2018  
Baten uit werving: € 19.494,38  
Legaat 450.000,-- 
 
 
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en hebben geen kosten in rekening gebracht.  
 

 

 


