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Voorwoord
—
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis.
Het geeft inzicht in de ontwikkelingen en de activiteiten van de stichting in
het afgelopen jaar.

Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis en daarvan zijn we ons
maar al te zeer bewust. Wij willen er dan ook alles aan doen om het
verblijf in ons ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Hiervoor zijn veel
extra voorzieningen nodig waarvoor wij, als Stichting Vrienden Spaarne
Gasthuis, ons van harte inspannen.

Ook afgelopen jaar hebben wij ons gericht op het werven van middelen
om deze extra’s te kunnen realiseren. Wij kijken met gepaste tevredenheid
terug en zien de uitdagingen van 2016 tegemoet.

Namens het bestuur en de fondsenwervers dank ik u hartelijk voor uw
betrokkenheid bij Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis!

Linda de Groot
Voorzitter Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis bestaat uit 6 leden.
Zij zijn allen bekende gezichten in de regio en zeer betrokken met en bij de
regio Haarlemmermeer. Voor de werving en dagelijkse bedrijfsvoering
zijn Wendy Roos en Klaas-Jan Gorter als fondsenwervers in dienst van
het ziekenhuis. Een lid van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis
is adviseur.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
• Linda de Groot, voorzitter
• Jeroen Nobel, penningmeester
• Lourien Driessen-van Butselaar, secretaris
• Dirk van ’t Hof, bestuurslid
• Letty Koopman, bestuurslid
• Leo Claus, bestuurslid

Het bestuur kwam in 2015 vijf keer bijeen. De verslaglegging werd gedaan
door de secretaris.

ANBI
Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis is aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst.

Instituut Fondsenwerving
Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis is aangesloten bij het Instituut
Fondsenwerving (IF). Hiermee onderschrijven wij de gedragscode voor
fondsenwerving door lokale non-profit organisaties.

Activiteiten in 2015
—
Het afgelopen jaar hebben wij op allerlei niveaus contacten gelegd met
personen, bedrijven en stichtingen, waarbij hard is gewerkt aan het
creëren van intern draagvlak in het ziekenhuis én draagvlak in de regio.
Bij de binding met de regio staan kennisuitwisseling en maatschappelijke
betrokkenheid centraal.

Wij hebben een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Van Dooren
Advies, een gespecialiseerd bureau op het gebied van fondsenwerving,
ondersteunde ons hierbij.

Er werden diverse bijeenkomsten georganiseerd:

12 april 2015: een informatiebijeenkomst voor de particuliere vrienden
over de aanstaande fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis en het
Kennemer Gasthuis en de gevolgen daarvan voor de fondsenwerving.

12 mei 2015: een netwerkbijeenkomst voor het bedrijfsleven met als
hoogtepunt de rondleiding door het ziekenhuis in Hoofddorp met een
bezoek aan het operatiekamercomplex.

10 december 2015: een zakelijke netwerkbijeenkomst met als thema
‘Kunst in de zorg’, met een rondleiding
langs de kunstwerken die in het Spaarne
Gasthuis Haarlem Zuid zijn te bewonderen.
Ruud Lapré, emeritus hoogleraar Gezondheidszorgbeleid en Economie, hield een
voordracht over de meerwaarde van kunst
in het ziekenhuis.

15 december 2015: een sfeervol kerstconcert door gezelligheidskoor
FFANDERS uit Velserbroek. Zij speelden voor de patiënten, Vrienden van
het Spaarne Gasthuis en andere geïnteresseerden Nederlandstalige
liedjes in kerstsfeer en het klassieke kerstrepertoire.

Activiteiten door derden
—
De naamsbekendheid van de Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis in de
regio wordt steeds groter. Wij waren daarom het goede doel tijdens:

De Moonlight Ladies Run 2015
In mei liepen onder het licht van de volle maan 300 vrouwen 5 kilometer
om de Toolenburgse plas in Hoofddorp. Een deel van de opbrengst van
de loop was voor de kinderafdeling van het Spaarne Gasthuis.

Golftoernooi StreetGolf Open
In september organiseerde Sporters in
Actie in samenwerking met het Radisson Blu
Hotel - Amsterdam Airport en ParkRijk voor
het derde jaar op rij het StreetGolf Open. De
opbrengst van het StreetGolf Open kwam
ten goede aan het eerste Multidisciplinair
Centrum Kindermishandeling (MDCK) van
Nederland in het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp en het nieuw te bouwen
Vrouwkind Centrum in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid.

Grootste Golftoernooi ter Wereld
Begin oktober organiseerden Sporters in Actie en de MF Foundation de
vierde editie van het Grootste Golftoernooi ter Wereld. Ook de opbrengst
van dit toernooi kwam ten goede aan het
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling en de renovatie van de
kinderafdeling van het Spaarne Gasthuis.

Kinderen in actie
voor zieke kinderen
—
De verankering van Stichting Vrienden in de regio uit zich ook op
andere manieren. Zo heeft de negenjarige Isabella Oosting uit NieuwVennep wenskaarten verkocht en geld ingezameld. Met dit geld heeft ze
cadeautjes gekocht voor de patiëntjes van de kinderafdeling. Het was
haar grote wens om deze cadeautjes zelf uit te delen op de afdeling, en dat
is gelukt! In oktober heeft ze een bezoek gebracht aan de kinderafdeling
van het Spaarne Gasthuis Hoofddorp.

Ook voor de kinderafdeling in Haarlem kwamen kinderen in actie. In de
weken voor de feestdagen hebben leerlingen van basisschool Willem
van Oranje kerstwensen gemaakt en geld ingezameld voor de nieuwe
kinderafdeling die in 2016 in Haarlem geopend wordt. Op de laatste
dag van de het jaar bracht een aantal kinderen een bezoek aan de
kinderafdeling in Haarlem. Ze deelden de kerstwensen uit aan de
kinderen en overhandigden het geldbedrag.

Projecten
—
In 2015 kregen wij donaties van verschillende particulieren, bedrijven,
fondsen en stichtingen voor diverse projecten. Een greep hieruit:

Kindvriendelijke inrichting van het Multidisciplinair Centrum
Kindermishandeling (MDCK)
In het MDCK werken mensen van verschillende organisaties samen
onder 1 dak om kindermishandeling te stoppen en de gevolgen van
kindermishandeling te behandelen. (Jeugd)hulpverlening, kinderartsen
van het Spaarne Gasthuis, forensisch artsen en politie zorgen er door
hun intensieve samenwerking voor dat kinderen en ouders snel, goed
en effectief geholpen worden. Om de stress te verlagen en de veiligheid
van het kind te vergroten was er een grote wens om alle ruimtes van het
MDCK op een warme en huiselijke,
maar vooral kindvriendelijke manier
in te richten. Stichting Vrienden
Spaarne Gasthuis heeft hiervoor
geld geworven.

HKH Prinses Beatrix opende het
MDCK in november tijdens een
feestelijke bijeenkomst.

Pluk De Dag
Uit onderzoek naar ervaringen van mensen met kanker bleek dat er
steeds meer behoefte ontstond aan zingeving en betekenis geven aan

kwaliteit van leven. Hieruit kwam in 2011 het initiatief voor Pluk de Dag.
Een jaarlijks terugkerende unieke dag waarbij niet de patiënt met kanker
maar de mens achter deze ziekte het middelpunt is. Op deze dag wordt er
op alle manieren aandacht besteed aan het omgaan met kanker. Op het
mooie landgoed Duinlust kunnen patiënten elkaar
ontmoeten en inspiratie opdoen via workshops met
inspirerende sprekers, ontspannende wandelingen,
creatieve activiteiten en gezonde voeding.

Kindvriendelijke inrichting van de Spoedeisende Hulp
Een bezoek aan de spoedeisende hulp is nooit leuk, zeker niet voor
kinderen. Als zij met pijn naar de spoedeisende hulp komen, zijn zij vaak
bang en gespannen. Een kindvriendelijke omgeving helpt om dit te
verminderen en kinderen een veiliger gevoel te geven. Om het bezoek
aan de spoedeisende hulp iets aangenamer te maken, zijn de wacht- en
behandelruimtes daarom met kindvriendelijke materialen en aankleding
ingericht.

Lightwriter voor logopedie
De Lightwriter SL40 is een mobiel apparaatje dat werkt als tolk voor
mensen die niet of moeilijk kunnen praten. Je typt de gewenste tekst
in en de Lightwriter spreekt het uit. Dit handige hulpmiddel kreeg
de afdeling logopedie via de Vrienden Spaarne Gasthuis van Fonds
NutsOhra en Rotary Haarlemmermeer. Communiceren gaat door de
gewenste boodschap in te typen op het apparaat. De Lightwriter werkt
met twee grafische schermen: 1 voor de persoon die ‘spreekt’ en 1 voor de
gesprekspartner tegenover hem. Zo is de Lightwriter altijd te gebruiken,
ook wanneer men niet hardop mag of kan praten. De tekst kan worden

uitgesproken door een mannen- of vrouwenstem.
Dit apparaat is een enorm hulpmiddel is voor bijvoorbeeld mensen met
een spierziekte (bijv. ALS, MS) voor wie het
spreken niet of nauwelijks meer mogelijk,
slecht te verstaan of te vermoeiend is.
Of voor (oncologische) patiënten die niet
kunnen spreken vanwege krachtsverlies
en/of beademing. Na een operatie is
de beweeglijkheid van de stembanden
vaak

verminderd

(bijv.

stilstaande

stembanden), waardoor iemand niet of
moeizaam kan praten.

Huiskamer afdeling geriatrie
De huiskamer op de afdeling geriatrie biedt oudere patiënten structuur
in het dag- en nachtritme. Bijvoorbeeld doordat er een klok en een
kalender hangen. In deze kamer wordt zoveel mogelijk het thuisgevoel
gecreëerd door een gezellige, huiselijke inrichting. Het is een plek waar
ouderen elkaar kunnen ontmoeten. De kans op sociaal isolement of
eenzaamheid wordt hierdoor kleiner: even kletsen of eten met elkaar aan
de ‘keukentafel’ doet wonderen doen. Voor de huiskamer en de afdeling
geriatrie hebben wij een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van
diverse materialen, zoals kalenderklokken en een radio/cdspeler.

Tot slot
—
Onze dank gaat uit naar de fondsen en stichtingen die ons afgelopen
jaar ruimhartig hebben gesteund: het Ronald McDonald Kinderfonds,
de MF Foundation, Stichting DaDa, Stichting Zabawas, Fonds NutsOhra,
Stichting RCOAK, Bavostichting Heemstede, Stichting Hofje Codde en
Van Beresteyn en Stichting Roparun.

Speciale dank is er voor onze bedrijfsvrienden die ons in 2015 hebben
gesteund. Allen hebben besloten om hun steun in 2016 voort te zetten.
Daarnaast laat het aantal bedrijfsvrienden een gestage groei zien. Daar
zijn wij bijzonder blij mee.

Ook het komende jaar blijven wij ons inzetten om nog meer wensen in het
Spaarne Gasthuis te realiseren om patiënten zo een warme en gastvrije
omgeving te kunnen bieden. Te gast in elkaars leven, dat is waar wij voor
staan!

Hoofddorp, juli 2016

Locaties
—
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp

Boerhaavelaan 22
2035 RC, Haarlem

Spaarnepoort 1
2134 TM, Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord

Spaarne Gasthuis
Heemstede

Vondelweg 999
2026 BW, Haarlem

Händellaan 2a
2102 CW, Heemstede

T (023) 224 0000
www.spaarnegasthuis.nl
info@spaarnegasthuis.nl

