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Voorwoord
Met veel genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2014 aan. Het eerste jaarverslag van de Stichting
Vrienden Spaarne Ziekenhuis.
De Stichting Vrienden Spaarne Ziekenhuis is in december 2013 opgericht met als doel geld te werven en
binding aan te gaan met de omgeving van het ziekenhuis om zo de extra’s in het Spaarne ziekenhuis te
helpen realiseren. De plus in de zorg. Wensen waar binnen de reguliere budgetten zeer beperkt geld voor
is.
Als voorzitter ben ik er trots op dat we een aantal mooie wensen hebben kunnen vervullen. We hebben
bedrijven gevonden die onze bedrijfsvrienden zijn geworden. En ook onze particuliere vriendengroep
hebben we kunnen uitbreiden. Als bestuur hebben we hard gewerkt aan onze naamsbekendheid, mede
daardoor zijn we in 2014 een aantal keren het goede doel geweest van activiteiten door derden.
In 2015 wacht ons de fusie met het Kennemer Gasthuis. Deze samensmelting zal er voor zorgen dat we
ons met de fondsenwerving ook op Haarlem en omstreken zullen gaan richten. Een uitdagend nieuw jaar,
één waar we met veel enthousiasme verder zullen bouwen aan de Stichting Vrienden Spaarne Ziekenhuis.
Ik wil graag iedereen heel hartelijk bedanken die haar of zijn steentje heeft bijdragen aan de Stichting
Vrienden Spaarne Ziekenhuis.
Met hartelijke groet,

Linda Parlevliet
Voorzitter

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 6 leden. Zij zijn allen bekende gezichten in de regio en zeer
betrokken met de regio Haarlemmermeer. Voor de werving en dagelijkse bedrijfsvoering is Wendy Roos
als fondsenwerver in dienst van het ziekenhuis. Yvonne Wilders, lid van de Raad van Bestuur Spaarne
Ziekenhuis/Kennemer Gasthuis , is als adviseur betrokken bij de Stichting Vrienden van het Spaarne
Ziekenhuis.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Linda Parlevliet
Voorzitter
Jeroen Nobel
Penningmeester
Lourien Driessen
Secretaris
Dirk van ’t Hof
Bestuurslid
Letty Koopman
Bestuurslid
Leo Claus
Bestuurslid
Comité van Aanbeveling:
De heer Th. Weterings
De heer Leo Peeters Weem
De heer Richard Buijs

-

burgemeester Haarlemmermeer
algemeen directeur van Rabobank Regio Schiphol
managing director Auto Hoogenboom

Het bestuur kwam in 2014 vier keer bijeen. Verslaglegging werd gedaan door de secretaris.

ANBI
Stichting Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis is aangemerkt als ANBI instelling bij
de belastingdienst.
Bureauzaken en communicatiemiddelen
In 2014 werd het bureau fondsenwerving verder geprofessionaliseerd. Een relatiemanagement systeem
kwam er, en het financiële beheer werd ingericht. In samenwerking met de afdeling communicatie van het
Spaarne Ziekenhuis werd een brochure over de Stichting Vrienden gemaakt. Ook is de informatie over
fondsenwerving op de website van het Spaarne Ziekenhuis uitgebreid en verbeterd. Daarnaast werd een
nieuwsbrief ontwikkeld om alle donateurs, sponsors en andere betrokkenen te informeren over de
fondsenwerving in het Spaarne Ziekenhuis.
Van Vereniging naar Stichting
De Vereniging Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis werd opgeheven met instemming van de huidige
Vrienden. De vereniging is opgericht bij de bouw van het ziekenhuis in 2005 om de leden te informeren
over de bouw. De Vrienden uit de Vereniging gingen 1 op 1 over naar de Stichting Vrienden. Het batig
saldo werd toebedeeld aan een viertal projecten:
o Project Lichtjestuin
o Algemeen potje Planetree,
o Project kindvriendelijke inrichting spel- en observatiekamer
o Spaarne Spa project, handmassage aan bed
Activiteiten in 2014
In 2014 zijn er op allerlei niveaus contacten gelegd met personen, bedrijven en stichtingen. Daarbij is hard
gewerkt aan intern draagvlak in het ziekenhuis. Het bureau Van Dooren Advies, een gespecialiseerd
bureau op het gebied van fondsenwerving, werd ingehuurd voor de bedrijvenbenadering. Dit heeft
geresulteerd in de oprichting van een bedrijvenkring waarbij bedrijven zich als bedrijfsvriend aansloten.
Kennisuitwisseling en maatschappelijke betrokkenheid staat hierin centraal.
Een drietal netwerkbijeenkomsten voor de bedrijvenkring werden georganiseerd:
 8 april 2014, de kick-off met als spreker Tony Bosma, trendwatcher over innovaties in de nabije
toekomst.
 8 september 2014, live kon via een groot scherm een operatie gevolgd worden en Teun de
Nooijer, oud-hockeyer, sprak over passie voor je vak.
 22 december 2014, een speciale avond, in het teken, van Serious Request, de actie van 3FM.
Onderdeel van deze avond was een veiling voor dit doel.
Activiteiten door derden
De naamsbekendheid van de Stichting Vrienden Spaarne Ziekenhuis kwam bij de introductie al direct goed
op gang. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Meerbusiness kreeg de Stichting veel aandacht. Ook
tijdens Meerbusiness Haringparty kwamen we in contact met veel bedrijven uit de regio. Hierdoor werden
we in 2014 een aantal keren het goede doel bij:
 JCI Rally Rit
Na het enorme succes van 2013 organiseerde JCI Haarlemmermeer op 21 september 2014 opnieuw een
prachtige rally door de Haarlemmermeer. Ieder jaar wordt met veel zorg een goed doel gekozen. Dit jaar
kreeg de Stichting Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis een steuntje in de rug. De opbrengsten kwamen
ten goede aan de Kinderafdeling.
 Meerlander Oogstfeest
Zaterdag 4 oktober 2014 organiseerde de Rotary Haarlemmermeer Schiphol het jaarlijkse Meerlander
Oogstfeest. Op deze avond werd de eerste mud Meerlander aardappelen (oogst 2014) geveild. De
opbrengst van de veiling ging naar de Stichting Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis.

 Basisschool schenkt aan kinderafdeling
Kinderen van basisschool de Wijngaard hebben tijdens hun lustrumfeest het mooie geldbedrag opgehaald
voor het Spaarne Ziekenhuis. Op 17 september kwamen 7 leerlingen de cheque overhandigen aan de
afdeling Neonatologie. Het geld wordt gebruikt om naamslingers te kopen die aan de couveuses en
wiegjes worden gehangen. Een cadeautje en een hart onder de riem voor ouders, want het is een
intensieve en vaak emotionele periode als hun kindje in het ziekenhuis ligt.
 St. Tennis tegen Kanker
Het Spaarne Ziekenhuis ontving een cheque van Stichting Tennis tegen Kanker. Het bedrag werd door 200
tennissers op 2 zaterdagavonden bij elkaar ‘geslagen’. De opbrengst van de cheque is besteed aan de
aanschaf van 10 iPads voor de dagbehandeling Oncologie. De iPads liggen bij de behandelstoelen, zodat
patiënten tijdens de chemotherapie online bijvoorbeeld een spelletje kunnen spelen of een e-book kunnen
lezen. Ook ging er een gedeelte van de donatie naar een Verwendag Oncologiepatiënten.
Vriendenwerving
Promotie van de Stichting Vrienden Spaarne Ziekenhuis in het ziekenhuis is heel belangrijk voor de
werving. In de centrale hal van het ziekenhuis stond dit jaar twee keer een kraam waarbij de Stichting
Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis werd gepromoot. In die periodes kregen de opgenomen patiënten de
folder uitgereikt, terwijl zij een taartje namens de Stichting Vrienden bij de koffie kregen. Op alle afdelingen
kwam verder de folder van de Vriendenstichting te liggen zodat men makkelijker Vriend kan worden van de
Stichting.
Diverse activiteiten werden in 2014 voor de Vrienden georganiseerd:
 Een aantal muziekconcerten, met als mooie afsluiting een prachtig kerstconcert in december 2014.
 In juni keken de Vrienden samen met patiënten op groot scherm naar een voetbalwedstrijd van het
Nederlands elftal tijdens het Wereldkampioenschap Voetbal. Dit alles onder het genot van drankje
en hamburger met friet.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De Stichting Vrienden staat open voor een handen uit de mouwen activiteit. Hiermee kunnen bedrijven
invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Zo kwam in 2014 het Hoofddorpse bedrijf
Takeda Nederland met verschillende medewerkers langs om op afdelingen een handje te helpen. Tijdens
deze vrijwilligersdag assisteerden zij bijvoorbeeld de servicemedewerkers op verschillende
verpleegafdelingen bij het inschenken van koffie en thee. Anderen hielpen op de dagbehandeling
Oncologie of op de afdeling Activiteitentherapie voor oudere patiënten.
Projecten
In 2014 kregen we donaties van verschillende particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen voor diverse
projecten, een greep hieruit:
 Project Lichttuin
Een tuin in de nabijheid van het Spaarne Ziekenhuis waar mensen die met een groot verdriet of verlies te
maken hebben, troost uit kunnen putten. Bij familie van patiënten blijkt er grote behoefte te zijn aan een
rustige, intieme plek voor een moment van bezinning. De Lichttuin wordt in 2015 gerealiseerd.
 Project materialen Activiteitentherapie
De afdeling activiteitentherapie renoveerde in 2014 zijn ruimte. Graag wilde men met de tijd mee en
beschikken over nieuwe materialen om met de patiënten van de afdeling Geriatrie te werken. De
financiering hiervan werd door Stichting RCOAK en Stichting BAVO Heemstede beschikbaar gesteld.
 Project Pluk De Dag
Pluk de dag, is een unieke dag waarbij niet de patiënt maar de mens met kanker centraal staat. Op deze
dag wordt er op alle manieren aandacht besteed aan het omgaan met kanker. Door middel van het volgen
van de verschillende workshops en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten, krijgen tools om te

kunnen om gaan met de angsten en onzekerheden die bij de ziekte optreden . Zo krijgt men uiteindelijk
meer grip op de dagelijkse beleving van de kanker. Kortom, de mens achter de ziekte vormt op deze dag
het middelpunt'.
 Vijf familiekamers en twee kamers voor de palliatieve zorg
Na een complete metamorfose zijn vijf familiekamers op de verpleegafdelingen in het Spaarne Ziekenhuis
in gebruik genomen. Frisse en moderne kamers, waar patiënten met hun bezoek kunnen samenkomen of
zich even kunnen terugtrekken. Ook werden 2 nieuwe kamers voor de palliatieve zorg geopend. Het
project is volledig gerealiseerd met fondsenwerving. Zo hebben MF Foundation, Rotary Haarlemmermeer,
Stichting Roparun, Stichting Zabawas en een aantal particulieren het bedrag bijeengebracht. All-In Living,
het ontwerpbureau dat zich richt op interieur-architectuur en styling heeft het project vormgegeven
In 2015 blijven we ons inzetten om nog meer wensen voor het Spaarne Ziekenhuis te realiseren om zo
onze patiënten een warme en gastvrije omgeving te kunnen bieden. Dat is waar we voor staan!

