Jaarverslag Stichting Vrienden Zaans Medisch Centrum 2020

1. Inleiding
De Stichting Vrienden Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft als doel de behandeling van
patiënten in het ziekenhuis extra te faciliteren en hier voor de benodigde middelen te
verwerven. Dit met als visie, dat een goed en gastvrij verblijf in het ziekenhuis bijdraagt aan
een succesvolle behandeling en herstel. Het gaat hierbij om voorzieningen die niet ten laste
kunnen komen van het reguliere ziekenhuisbudget.
2. Terugblik
We blikken terug op een historisch jaar. Het jaar waarin de Covid-19 pandemie de rode
draad vormde in de patiëntenzorg. Voor de Stichting Vrienden ZMC betekende de Covid-19
pandemie dat wij geen evenementen hebben kunnen organiseren. Er was wel veel
waardering voor de (zorg) medewerkers die zich tot het uiterste hebben ingespannen om de
patiëntenzorg ook in dit uitzonderlijke jaar uitstekend te verlenen. Deze waardering bestond
naast tientallen giften in natura en persoonlijke bedankbrieven uit eenmalige geoormerkte
giften van zeer tevreden patiënten die op deze wijze hun dankbaarheid hebben willen tonen.
Ook heeft de stichting een bijdrage via het KWF ontvangen t.b.v. de inrichting van de
woonkamer voor onze oncologie patiënten.
Bestuurlijk is er heel wat veranderd het afgelopen jaar. Het volledige bestuur is afgetreden
en een nieuw bestuur is aangetreden. Dit is stapsgewijs gebeurd, met ingang van 1 oktober
is er een nieuwe voorzitter aangetreden, evenals een penningmeester en twee nieuwe
algemeen bestuursleden. Vanaf 1 januari 2021 is het bestuur weer op sterkte met de komst
van een secretaris en een bestuurslid met fondsenwervende ervaring. De wisseling van
bestuur brengt een andere dynamiek met zich mee en de bestuursleden hebben er allen zin
in om met elkaar aan de slag te gaan en hiertoe ook een dynamisch jaarplan opgesteld.
3. Toekenningen
In 2020 is binnen het ZMC weer de aandacht gevestigd op de mogelijkheid bij de Stichting
een bijdrage te vragen voor extra voorzieningen. Het Stichtingsbestuur hanteert daarbij de
werkwijze, dat de aanvraag wordt onderbouwd met een korte presentatie in de
bestuursvergadering ter nadere informatie en om direct antwoord op vragen te kunnen
krijgen. In 2021 zijn er slechts bestedingen gedaan voor reeds eerder toegekende projecten,
zijnde het project gezonde voeding op de dagbehandeling oncologie en projecten voor de
kinderafdeling.
3. Financiën
Voor een overzicht van de financiën, de inkomsten en bestedingen van de Stichting
Vrienden ZMC wordt verwezen naar de bijbehorende jaarrekening van 2020.
4. Communicatie
De Stichting Vrienden ZMC heeft een eigen pagina op de website van het ZMC en
presenteert zich regelmatig op open dagen, evenementen en zakelijke aangelegenheden.

5. Bestuurszaken
Het Stichtingsbestuur bestond in 2020 uit de volgende samenstelling:
Peter Tange, voorzitter (tot 1 oktober)
Robert Linnekamp, penningmeester (tot 1 oktober)
Irene Veerkamp, voorzitter (vanaf 1 oktober)
Fons Lauwers, penningmeester (vanaf 1 oktober)
Cathelijne Gorter de Vries (vanaf 1 oktober)
Sibel Kilic (vanaf 1 oktober)
Het bestuur werd ondersteund door Adviseur Public Affairs/woordvoerder Jolande van de
Walle van het ZMC, die ook als intermediair optreedt tussen stichtingsbestuur en Raad van
Bestuur en sponsoring in haar portefeuille heeft en door Daphne Hoffman van NH
Vormgevers op het gebied van communicatie.
Een paar keer per jaar is een lid van de Raad van Bestuur van het ZMC als toehoorder
aanwezig bij de bestuursvergadering.
De financiële administratie van het ZMC voert de boekhouding voor de penningmeester.
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