Jaarverslag Stichting Vrienden Zaans Medisch Centrum 2017

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. Het gaat hierbij om
voorzieningen die niet ten laste kunnen komen van het reguliere ziekenhuisbudget.

2. Toekenningen
Ook in 2017 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. De volgende aanvragen zijn ingediend en gehonoreerd:
- een bijdrage aan de open dag van het ZMC
- een bijdrage om te besteden aan wensen op de kinderafdeling
- een bijdrage om de glijbaan in de nieuwe centrale hal te realiseren
- een bijdrage aan de open dag van afdeling Orthopedie
- een bijdrage aan het realiseren van het Annahuis
Voor een overzicht van de financiën van de Stichting Vrienden ZMC wordt verwezen naar de bijbehorende
jaarrekening van 2017.

3. Het nieuwe ZMC
Het jaar 2017 was het eerste volle jaar van het nieuwe ZMC.
De doorstart van een professionele aanpak van de werving tot een succesvol sponsortraject is door het drukke
jaar in het nieuwe ZMC nog niet tot stand gekomen. Een wens die er nog wel ligt en ook zeker nog invulling
gaat krijgen.

4. Samenwerking (Z)aan de Wandel
Sinds 2011 wordt het jaarlijkse wandelevenement (Z)aan de Wandel georganiseerd. Een wandeltocht om geld
in te zamelen voor onderzoek, preventie en behandeling van borstkanker. Naast het KWF deelt ook het ZMC
en met name Esperanz – oncologische afdeling – in de opbrengst van dit grote wandelevenement. De gelden
komen op de rekening van de Stichting Vrienden ZMC en met (Z)aan de Wandel is de afspraak gemaakt dat
deze gelden gereserveerd en geoormerkt worden voor door ZMC/Esperanz aan te geven doeleinden in relatie
tot de strijd tegen borstkanker t.b.v. de locatie ZMC. Met deze gelden zijn al diverse projecten die in relatie
staan tot borstkanker gefinancierd. Naast financiering van deze projecten is ook een groot gedeelte van de
gereserveerde gelden ten goede gekomen aan het realiseren van het Annahuis.

5. Communicatie
De Stichting Vrienden ZMC bouwt nog steeds aan naamsbekendheid door de eigen pagina op de website van
het ZMC en presenteert zich regelmatig op open dagen, evenementen en zakelijke aangelegenheden.

6. Bestuurszaken
Het Stichtingsbestuur bestond in 2017 uit de volgende samenstelling:
Wim Bosman, voorzitter
Robert Linnekamp, penningmeester
Peter Tange, lid
Daphne Hoffmann, lid
Martin Schuitemaker, lid
Zehra Yuksel, adviseur

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.
In december 2017 heeft Wim Bosman afscheid genomen van de Stichting Vrienden van het ZMC en is de
voorzittersrol over genomen door Peter Tange.
Het bestuur heeft het gemis van secretariële ondersteuning in 2017 ervaren en gaat er voor zorgen dat er een
secretaresse voor de Stichting Vrienden van het ZMC geworven gaat worden.
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