
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2015 



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 2015. 

 

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 2015 heeft het bestuur 5 maal vergaderd. 

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. 

Door de voorzitter zijn op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten enkele presentaties over 

de Stichting gehouden.  

 

Donaties 

Als de Stichting een spontane donatie ontvangt, wil de Stichting de gever van de donatie een 

bedankbrief en ontvangstbevestiging sturen. Daarvoor is het adres van de gever 

noodzakelijk. Op het bankbericht van zo’n donatie stond altijd het adres van de gever 

vermeld. In de loop van dit jaar heeft de Rabobank besloten deze adresgegevens niet meer 

te vermelden. Omdat de Stichting van mening is dat zij het recht heeft om te weten wie 

gelden op haar rekening stort is hierover contact geweest met de Rabobank. In het 

verslagjaar is voor dit probleem geen oplossing voor gevonden. 

 

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 een groter aantal nieuwe “Vrienden” gecompenseerd. Het totale 

aantal “Vrienden” bedroeg per 31 december 2015: 63. 

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 helaas geen nieuwe partners mogen verwelkomen. 

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

 

Projecten 

In het verslagjaar heeft de Stichting een bijdrage kunnen leveren aan de keel-, neus- en 

oorheelkunde in de poliklinieken van het ziekenhuis in Hellevoetsluis en Brielle.  

In de polikliniek in Brielle heeft de Stichting een audiocabine voor gehooronderzoek 

gefinancierd. 

 

     
 

 
Audiocabine 

 



Naast de audiocabine zijn 2 OAE-meters gefinancierd door de Stichting. Eén voor de 

polikliniek in Hellevoetsluis en de tweede voor de polikliniek in Brielle. 

 

   
OAE staat voor Oto Akoustische Emissies. Met deze apparatuur kan gehooronderzoek 

bij baby’s en jonge kinderen worden gedaan.  

      

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 meerdere presentaties over de lopende projecten en de werkwijze van 

de Stichting gegeven. 

 

Financiële Zaken  

Uitgaven:              2015 

Kosten beheer en administratie:    €     433,69 

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

    

Inkomsten:              2015 

  Baten uit werving:                 €  6.932,00 

 

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

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

