
 

Jaarverslag Stichting Vrienden Zaans Medisch Centrum 2018 

 

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. Toekenningen 

Ook in 2018 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 voor een project met aanvullende gezonde voeding op de dagbehandeling oncologie 

 een bijdrage voor de aanschaf van een grote klok in de centrale hal van het ziekenhuis tbv de 

patiënten. Een ander deel van het geld hiervoor is ingezameld bij het afscheid van voormalig voorzitter 

raad van bestuur ZMC de heer W.J. van der Kam 

 de aanschaf van een kinderkeuken en andere speelelementen voor in de speelkamer van de 

kinderafdeling (gift van Zaandelta) 

 de aanschaf van een bubble unit voor op de recovery na een operatie 

 de aanschaf van loophulpmiddelen, zoals rollators, looprekjes, elleboogkrukken enz. op verzoek van 

de fysiotherapeuten. Deze aanschaf is samen gedaan met Fysio Zaanland.  

 Een grote kerstboom voor in de centrale hal  

 

 



 

In 2018 zijn diverse aanvragen afgewezen die niet voldeden aan de doelstelling van de Stichting.  

 

3. Financiën 

Voor een overzicht van de financiën, de inkomsten en bestedingen van de Stichting Vrienden ZMC wordt 

verwezen naar de bijbehorende jaarrekening van 2018. 

 

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 2018 uit de volgende samenstelling: 

Peter Tange, voorzitter 

Robert Linnekamp, penningmeester 

Daphne Hoffmann, lid  

Martin Schuitenmaker, lid  

 

In 2018 is geworven voor de vacature van secretaris in het bestuur. Deze functie is nog niet ingevuld.  

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 november 2018 heeft Marleen Tepaske, secretaresse van het ZMC het secretariaat op zich genomen. 

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.  

 

 

20 december 2019 

Peter Tange, voorzitter 


