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“Ik vind de speelauto 

in de wachtkamer 

van de dokter altijd 

zó leuk!” 

Robin (6 jaar) 



  

Voorwoord 

Onze zorg gaat verder! 

Bij het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) staan de patiënt en de zorgkwaliteit centraal.  Medisch 

specialisten, verpleegkundigen en vrijwilligers zetten zich dagelijks, met hart en ziel, in om de 

patiënten de beste behandeling te geven.  Maar het GHZ wil meer! 

De Stichting Vrienden van het GHZ helpt het ziekenhuis om het verblijf van patiënten en hun familie 

zo aangenaam mogelijk te maken.  Hiermee brengt zij ‘thuis’ een beetje naar het ziekenhuis.  

 

De stichting Vrienden van het GHZ is een jonge organisatie die pas sinds 2009 actief is. In dit korte 

bestaan konden we dankzij verschillende giften al belangrijke voorzieningen realiseren, zoals de 

inrichting van familiekamers, activiteitenruimten voor ouderen, nieuw speelgoed in de wachtruimtes, 

een dialysefiets en laptops op de kinderafdeling.  

 

Wij hebben nog heel veel wensen en ideeën. Dagelijks zien we nieuwe mogelijkheden om het  verblijf 

van de patiënten van het GHZ een stuk comfortabeler te maken. Ook de nieuwbouw biedt een 

unieke kans om te werken aan een omgeving waarin patiënten zich nog aangenamer voelen. In 2013 

zullen veel van onze fondsenwervingsacties daarom in het teken staan van de nieuwbouw.  

Daarnaast zal behoud van bestaande en werving van nieuwe particuliere Vrienden onze volle 

aandacht krijgen. Zij vormen de basis van een structurele financiële ondersteuning. Daarbij dragen 

onze particuliere Vrienden als ambassadeurs van het Groene Hart Ziekenhuis uit dat het GHZ het 

ziekenhuis van en voor de regio is.  

 

Tenslotte zullen we komend jaar een digitale nieuwsbrief ontwikkelen, zijn we actief aanwezig op 

social media en wordt de website vernieuwd.  Allemaal zaken die tijd vragen van onze kleine 

organisatie, maar essentieel zijn voor de continuïteit en uitstraling van de stichting  

Ook u kunt ons steunen door donateur te worden, een inzamelingsactie te organiseren of ons tot 

erfgenaam of legataris te benoemen. Help ons onze wensen te realiseren! 

 

Jan de Laat 

Voorzitter 

  



 

 

Kamer van Koophandel  

Dit jaarverslag omvat informatie en het financiële verslag van de fondsenwervende stichting 

Vrienden van het GHZ. De stichting is gevestigd te Rotterdam en staat in het register bij de Kamer 

van Koophandel geregistreerd onder het nummer 24434433.  

Doelstelling 

De doelstelling van de Stichting Vrienden van het GHZ is als volgt geformuleerd:  

Het verwerven van een structurele derde geldstroom, verkregen door sponsoring, giften of legaten, 

die zal worden ingezet ten behoeve van extra kwaliteit verhogende voorzieningen die niet 

gefinancierd kunnen worden uit de exploitatiebegroting en die het verblijf van de patiënten in het 

Groene Hart Ziekenhuis én hun naasten zo aangenaam mogelijk maken. De projecten passen alle 

binnen het beleidskader van het GHZ.  

Bestuur 

Het Bestuur van de stichting Vrienden van het GHZ bestaat uit:  

- Dhr. J.M. de Laat (Jan)   Voorzitter 

- Dhr. D.J. Verbeek (Dirk Jan)  Bestuurslid 

- Mevr. N. Oskam (Nel)   Bestuurslid 

- Dhr. E. Elsinga (Einte)   Bestuurslid 

- Dhr. G. van Nieuwpoort (Gerard) Bestuurslid  

Het bestuur wordt ondersteund door de manager Vrienden van het GHZ (0,2 FTE). 

Het bestuur is in 2012 in totaal vier keer bijeengekomen.  

Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt men de voortgang van de fondsenwerving ten behoeve van 

potentiële en gerealiseerde projecten.  Ook ontwikkelt men de strategie, wordt de ontwikkeling van 

de communicatie-uitingen gevolgd en bespreekt men potentiële sponsoren en (wervings)activiteiten 

met elkaar en de manager.  

ANBI 

De Stichting Vrienden van het GHZ is door de fiscus erkend als algemeen nut beogende instelling 

(ANBI). 

ISF 

De Stichting Vrienden van het GHZ is aangesloten bij het ISF (Instituut voor Sponsoring en 

Fondsenwerving), waarmee zij de gedragscode voor fondsenwerving door lokale non-

profitorganisaties onderschrijft. 

  



 

 

Projecten  

In 2012 heeft de Stichting Vrienden van het GHZ een aantal projecten gerealiseerd. Dit is mogelijk 

gemaakt door de giften van diverse particulieren, stichtingen en bedrijven waarvan de namen uit 

privacyoverwegingen niet in dit verslag zijn opgenomen.  

Uiteraard danken we alle donateurs voor de financiële bijdragen.  

Vissen op het plafond  

Een onderzoek in het ziekenhuis is vooral voor kinderen erg spannend. 

Daarom hebben we enkele  onderzoekskamers op de 

kinderafdeling voorzien van een skyceiling.  

Dit is een projectiescherm in het plafond waarop een onderwaterwereld 

zichtbaar is. De kinderen worden hiermee afgeleid, waardoor ze minder 

angstig zijn en minder gericht op de eventuele pijn. Daarnaast liggen 

kinderen stil, waardoor de onderzoeken snel uitgevoerd kunnen worden.  

  

 ‘Giraf' maakt prikken makkelijker 

Kinderen hoeven niet meer bang te zijn voor het krijgen van een prik of voor 

het aanleggen van een infuus. Met de nieuwe ‘giraf’ kan dwars door handen 

worden geschenen en is precies te zien waar de bloedvaten lopen. 

Verpleegkundigen en artsen weten zo waar ze moeten prikken, waardoor 

misprikken en prikangst verleden tijd zijn. Vooral bij chronisch zieke kinderen 

of premature kinderen is dit een uitkomst. De oorspronkelijke naam van het 

apparaat is VascuLuminator, maar doordat het een lang en dun apparaat is, 

hebben kinderen het de naam ‘Giraf’ gegeven. 

Dialysefiets 

Nierpatiënten komen twee- tot driemaal per week naar het GHZ om te 

dialyseren. Hierdoor komen de mensen vaak te weinig aan beweging toe. 

Met een dialysefiets kunnen patiënten tijdens het spoelen fietsen. Deze 

beweging draagt bij aan het algemeen welbevinden, maar het bevordert ook 

het resultaat van de dialyse en het verminderd bijwerkingen. 

  



Knuffels en speelgoed in ontvangstruimten  

Leuk speelgoed in ontvangstruimtes leidt kinderen af waardoor ze minder 

angstig worden en minder gericht raken op de eventuele pijn. In 2012 

heeft de stichting onder andere twee speelrupsen opgehangen op de 

afdelingen KNF en Oogheelkunde. Ook is een interactief TV huisje 

geschonken aan de SpoedEisendeHulp en hebben diverse afdelingen 

knuffels ontvangen om uit te delen aan de kinderen.   

Voeding op maat  

Voor het herstel van patiënten die een behandeling met cytostatica (chemokuur) ondergaan, is het 

van groot belang dat men voldoende voedingstoffen tot zich neemt. In de 

praktijk blijken deze mensen echter gedurende de kuurperiode slechte 

eetlust te hebben, waardoor risico op ondervoeding ontstaat.   Om dit te 

voorkomen bieden we sinds 2012 de maaltijden aan middels een buffet. 

Deze buffetkar geeft een breder assortiment van verantwoorde voeding, 

waardoor we beter en gastvrijer kunnen inspelen op de wensen en 

behoeften van de patiënten. Daarnaast geeft het de gelegenheid om 

gedurende de dag meerdere kleine porties uit te kiezen. Tenslotte kunnen 

we deze patiëntengroep laten zien welke voedingsmiddelen allemaal geschikt zijn voor hen.  

 

Activiteiten 

In 2012 is de Stichting Vrienden van het GHZ betrokken geweest bij 

activiteiten, zoals de Landelijke Open Dag van de Zorg, de Vriendendagen 

in het GHZ, Gouda Beweegt,  de Kennisquiz van de Lions Boskoop-

Waddinxveen en de benefietbijeenkomst in De Goudse Schouwburg.  

Met deze activiteiten worden nieuwe gelden geworven en werkt de 

stichting aan haar bekendheid. Ook voorziet men de donateurs van 

informatie over de projecten, waardoor betrokkenheid gecreëerd wordt.   

  



Financieel Jaaroverzicht   

  

 

Contactgegevens 

Stichting Vrienden van het GHZ 

T.a.v. Monique Bijl 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda 

Tel: 0182-505394 

E-mail: vriendenvanhetghz@ghz.nl 

Website: www.vriendenvanhetghz.nl 

Facebook:VriendenvanhetGHZ 

Twitter: @vriendenvanhetGHZ 

Bankrekeningnummer: ING 65.70.75.159 

 

 

 

2012 2011 2012 2011

Saldo bankrekening  65. 70.75.159 88.976 81.366 Algemene reserve 7.213 5.538

Saldo spaarrekening 65.36.35.818 102.165 100.812 Vooruit ontvangen voor projecten 180.550 173.262

Nog te betalen kosten 3.378 3.378

191.141 182.178 191.141 182.178

Resultaten rekening 2012 2011

Opbrengsten

Opbrengst projecten 71.216 79.076

Kosten projecten -63.929 -65.240

Vooruit ontvangen voor projecten -7.287 -13.836

0 0

Particuliere giften 1.442 1.818

Bedrijfsvrienden 0 5.999

Opbrengsten acties ( singelloop/ gouda fietst) 18.443 33.117

Rente opbrengst 995 781

Inkomsten in natura 5.000 2.181

25.880 43.896

totaal opbrengsten 25.880 43.896

Kosten

Kosten natura opbrengsten 5.000 2.181

Kosten acties ( singelloop/ gouda fietst) 14.700 15.096

Algemene / administratiekosten 4.505 5.446

promotie kosten 0 12.557

BTW naheffing 2011 0 5.603

Totaal kosten 24.204 40.883

Resultaat 1.675 3.013

mailto:vriendenvanhetghz@ghz.nl
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