
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2012 



Inleiding: 

In dit document wordt verslag gedaan van het reilen en zeilen van de Stichting “Vrienden 

van Ziekenhuis Dirksland” (hierna te noemen als: de Stichting) gedurende de periode 1 

januari tot en met 31 december 2012. 

 

 

Bestuur: 

Het bestuur bestaat sinds de oprichting van de Stichting uit de 3 personen: 

  Dhr. dr. P.J. (Pieter) Helmsing, voorzitter 

Mevr. A.M. (Toos) Buijs-Vermue, secretaris 
Dhr. P.D. (Piet) van Schelven, penningmeester 

In 2012 heeft het bestuur 6 maal vergaderd. 

Een of meerdere bestuursleden hebben enkele 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.  Afgeronde projecten 

welke door de Stichting gefinancierd zijn, heeft het bestuur formeel overgedragen aan het 

ziekenhuis.  

 

Anbi-status 

Met betrekking tot de Anbi-status zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Op de 

website van de belastingdienst staat de Stichting vermeld in het overzicht van stichtingen en 

organisaties met Anbi-status.  

 

Vrienden 

In de verslagperiode heeft ondanks de moeilijke economische tijden, toch een kleine groei 

van het aantal “Vrienden” plaats gevonden. Tegelijkertijd hebben enkele “Vrienden” het 

donateurschap beëindigd.  Het aantal “Vrienden” is hierdoor per saldo gelijk gebleven. Het 

totale aantal “Vrienden” bedroeg per 31 december 2012: 46. 

De nieuwe “Vrienden” hebben voor hun aanmelding een bedankbrief ontvangen. 

 

Partners 

Een van de mogelijkheden om fondsen te verwerven is via het bedrijfsleven. De Stichting 

biedt bedrijven een platform om aan te tonen dat een bedrijf maatschappelijke 

betrokkenheid heeft. Als een bedrijf partner wordt van de Stichting, mag het bedrijf het logo 

van de Stichting op haar website(s) plaatsen. Omgekeerd plaatst de Stichting foto(‘s) en logo 

van het bedrijf op de eigen website en worden deze gelinkt aan de website van het bedrijf. 

In deze verslagperiode heeft de Stichting twee nieuwe partners mogen verwelkomen. 

De stichting Filadelfia, bereikbaar in Herkingen, is per 1 januari 2012 partner geworden van 

de Stichting “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland”. 



Visser & Visser, accountants / belasting adviseurs, het bedrijf dat de jaarrekening van de 

Stichting opstelt, is eveneens partner van de Stichting geworden. 

Alle partners hebben aan het einde van het jaar een nieuwsbrief ontvangen. 

 

Projecten 

In het verslagjaar is het project neurostoelen afgerond. Op 28 juni zijn 2 speciale 

neurostoelen voor de afdeling neurologie aan het ziekenhuis overhandigd.  

 

 
 

Uit overleg met ziekenhuis bleek dat de totale kosten van de videokamer meer waren dan 

begroot. Deze meerkosten heeft de Stichting eveneens aan het ziekenhuis kunnen schenken. 

De Stichting had als nieuw project in het verslagjaar gekozen voor de realisatie van een joint 

care kamer t.b.v revalidatie van orthopedische patiënten. Dit project zal naar alle 

waarschijnlijkheid in de loop van het komende jaar worden afgerond. 

 

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 voorzitter heeft enkele presentaties over het doel en de werkwijze van de Stichting 

gegeven. 

http://www.vrienden.zhsdirksland.nl/donaties.html


 

Financiële Zaken  

Uitgaven:              2012 

Kosten beheer en administratie:    €      357,75 

(o.a. bankkosten, notariskosten, porti enz.) 

  Verwervingskosten:        €          0.00 

   (o.a. drukwerk, advertenties enz.) 

  

Inkomsten:              2012 

  Baten uit werving:                 €  14.170,-- 

 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en hebben geen kosten in rekening gebracht. 

 

 


