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1. Voorwoord van het Bestuur  

 

Rijnstate is een topklinisch ziekenhuis in de regio Arnhem, Rheden en De Liemers. De ruim 

5.000 medewerkers van Rijnstate bieden dagelijks vanuit 4 locaties veilige ziekenhuiszorg van 

hoge kwaliteit aan zo’n 500.000 mensen in het verzorgingsgebied en voor een aantal 

topfuncties ook buiten de regio. Onze artsen en medewerkers zetten zich dag en nacht in om de 

beste zorg te leveren. Het Rijnstate Vriendenfonds komt in actie om extra bij te dragen aan de 

zorg en service die de patiënten van Rijnstate verdienen.  

 

 

Een aantal hoogtepunten van 2019 waren: 

 

• Start van de fondsenwerving door Streetwise in het Atrium van Rijnstate Arnhem. 

Hiermee zijn binnen 10 maanden 1200 nieuwe donateurs geworven; 

• Onze samenwerking met Roparun. Zij schonken maar liefst €75.000,- aan het 

Oncologisch Centrum. Een samenwerking waar we trots op zijn! Deze gelden zijn 

gebruikt voor de realisatie van het beweegprogramma  ‘perspectief en levenskwaliteit’.  

• In 2019 werd het Rijnstate Vriendenfonds voor de tweede keer verkozen tot hét goede 

doel van het Sonsbeek Open Golftoernooi. Een jaarlijks terugkerend golfevenement dat 

wordt gehouden in het mooiste park van Nederland; Park Sonsbeek. De opbrengst is 

bestemd voor een interactieve speelruimte in ons nieuwe Centrum voor Vrouw en Kind. 

• Op zoek naar verbinding met het Arnhemse bedrijfsleven werden de leden van 

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) uitgenodigd om onze jaarlijkse 

bedrijfsvriendenbijeenkomst bij te wonen. We hebben veel OKA leden mogen ontvangen. 

Een mooie stap naar een nog betere band met de regio! 

• En natuurlijk de gerealiseerde projecten zoals de dagplanners voor op de afdeling 

Kinderen en Jongeren, het fietslabyrint voor de afdeling Longgeneeskunde en de 

patiënten hef lift voor op de afdeling Radiologie. 

• Ook in 2019 leverden het Rijnstate Vriendenfonds een bijdrage aan een aantal 

proefschriften, aan het ‘Artikel van het jaar’ en aan diverse wetenschappelijke 

onderzoeken zoals het onderzoek naar effect van sporten op vermoeidheidsklachten en 

kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Crohn. 

Stuk voor stuk zaken om trots op te zijn en deels ook mogelijk gemaakt dankzij het Rijnstate 

Vriendenfonds. Voor de beste zorg wil Rijnstate namelijk onderzoeken, vernieuwen en de beste, 

mooiste en prettigste voorzieningen aanbieden. Dit zijn vaak de projecten en onderzoeken waar 

geen geld voor is binnen het reguliere ziekenhuisbudget. Het Rijnstate Vriendenfonds is het 

‘goede doel’ van Rijnstate. Wij zorgen er samen met onze vrienden voor dat de extra wensen 

die er zijn voor de patiënten tóch mogelijk kunnen worden. Door dit samen te doen, zorgen we 

voor elkaar en kunnen we veel meer dan alleen!  

 

Wat we dit jaar allemaal hebben kunnen betekenen voor de patiënten van Rijnstate, leest u in 

bijgaand jaarverslag. Omdat er voor de komende jaren stapsgewijs veel energie gestoken wordt 

in renovatie van het gehele ziekenhuiscomplex en innovatie een belangrijk speerpunt is, zullen 

wij de komende tijd met diverse initiatieven extra’s voor patiëntenzorg en research and 

development proberen te realiseren.  

 

Mede namens het Bestuur van het Rijnstate Vriendenfonds en het bureau Fondsenwerving wil ik 

iedereen die het Rijnstate Vriendenfonds in 2019 heeft gesteund, hartelijk danken! 

 

 

 

Prof. dr. W.H. (Wim) van Harten  

Voorzitter bestuur Rijnstate Vriendenfonds  

Voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate 
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2. Het Rijnstate Vriendenfonds 

Het Rijnstate Vriendenfonds is opgericht om éxtra goede zorg te kunnen bieden aan de 

patiënten van Rijnstate. Vaak is er binnen de reguliere budgetten van het ziekenhuis geen 

ruimte voor onderzoek, innovatie en extra patiëntenvoorzieningen. Het Rijnstate Vriendenfonds 

zet zich in om deze onderzoeken en projecten, samen met particulieren en bedrijven, toch 

gerealiseerd te krijgen. 

Doelstellingen 

In de statuten van Stichting Rijnstate Vriendenfonds staan de doelstellingen als volgt 

geformuleerd: de bevordering van de kwaliteit van de patiëntenzorg door stimulering en 

ondersteuning van wetenschap en de realisatie van (niet-wetenschappelijke) innovatieve 

projecten, door het exclusief (financieel) ondersteunen van activiteiten en projecten, die niet of 

moeilijk uit de reguliere budgetten kunnen worden bekostigd en die gericht zijn op apart 

gedefinieerde en aan Rijnstate verbonden doelgroepen. 

 

De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en door: 

- het vergaren van financiële middelen; 

- het organiseren en doen organiseren van acties en evenementen ter ondersteuning van de 

doelstellingen van het Vriendenfonds, een en ander met inachtneming van de Gedragscode 

voor Fondsenwerving in de Zorgsector en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. 

Missie 

Het Rijnstate Vriendenfonds draagt met haar vrienden bij aan het welzijn van de patiënten van 

Rijnstate. Samen ondersteunen wij projecten op het gebied van (verbetering van) patiëntenzorg, 

innovatie en wetenschap binnen Rijnstate. Dit zijn onderzoeken, projecten en faciliteiten, 

waarvoor geen geld is binnen de reguliere ziekenhuisbudgetten. 

 

De projecten en onderzoeken die we ondersteunen, zijn vooral gericht op de volgende groepen: 

- vrouw en kind 

- mensen met kanker 

- mensen met (risico op) hart- en vaatziekten 

- oudere mensen 

- mensen met immuunziekten 

Ook projecten en onderzoeken vanuit de STZ expertisecentra van Rijnstate en andere 

Rijnstateprojecten gericht op verbetering van de zorg kunnen ondersteuning krijgen vanuit het 

Rijnstate Vriendenfonds. 

Contactgegevens 

Rijnstate Vriendenfonds 

Contactpersoon: Jaklien Schellekens, manager fondsenwerving Rijnstate (januari t/m oktober 

2019) 

Soemi Boschman, manager fondsenwerving Rijnstate a.i. (november, december 2019) 

Postadres: Postbus 9555, Postnummer 1911, 6800 TA Arnhem 

Bezoekadres: Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem 

Telefoonnummer: 088-0058331 

IBAN: NL25 INGB 0672 8708 19 

 

E-mail: vriendenfonds@rijnstate.nl 

Internet: www.rijnstatevriendenfonds.nl  

Facebook: www.facebook.com/rijnstatevriendenfonds 

Twitter: www.twitter.com/vriendenfonds 
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3. De organisatie 

Het Rijnstate Vriendenfonds is een onafhankelijke stichting, die wordt bestuurd door een 

Stichtingsbestuur. Vanuit Rijnstate wordt het Vriendenfonds ondersteund door het Bureau 

Fondsenwerving en het Wetenschapsbureau van Rijnstate. Het werk van het Rijnstate 

Vriendenfonds wordt van harte aanbevolen door een aantal toonaangevende personen, verenigd 

in een Comité van aanbeveling. Ieder vanuit een eigen motivatie. 

Werkwijze 

Het Rijnstate Vriendenfonds is een stichting die gericht is op het werven van fondsen voor 

projecten en onderzoeken die niet uit het reguliere (zorg)budget kunnen worden gefinancierd. 

Het stichtingsbestuur vergadert minimaal vier keer per jaar in aanwezigheid van de manager 

fondsenwerving en de manager wetenschap en kennis. In dat overleg worden projectaanvragen 

beoordeeld en geprioriteerd. Deze projectaanvragen kunnen worden ingediend door 

medewerkers en specialisten van Rijnstate. De aanvragen worden vóór het indienen bij het 

bestuur eerst beoordeeld door de Centrale Wetenschapscommissie (bij onderzoek en innovatie) 

of het zorgmanagement van Rijnstate (bij overige projecten). Het bureau fondsenwerving 

initieert en onderhoudt contacten met (potentiële) donateurs. Deze doelgroep bestaat uit 

particuliere en zakelijke relaties, maar ook fondsen, instellingen en serviceclubs.  

ANBI 

Het Rijnstate Vriendenfonds heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aan het 

Vriendenfonds kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting 

(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 

Geen winstoogmerk 

Het Rijnstate Vriendenfonds heeft geen winstoogmerk. De behaalde opbrengsten komen ten 

goede aan de doelstelling van de stichting. Incidentele overschotten komen direct ten goede 

aan de doelstelling of worden toegevoegd aan de reserves van de stichting. 

Team 

Het team fondsenwerving*, dat vanuit Rijnstate het beleid, de coördinatie en de uitvoering van 

de wervingsactiviteiten en communicatie op zich neemt, bestaat uit:  

 

 

 Jaklien Schellekens 

Manager Fondsenwerving/Rijnstate Vriendenfonds   

(januari tm oktober 2019) 

 

 

Soemi Boschman 

Manager Fondsenwerving/Rijnstate Vriendenfonds AI 

(november, december 2019) 

 

 

 

 Chantal van Aken 

Secretaresse Fondsenwerving/Rijnstate Vriendenfonds 

 

 

* in totaal 1,8 FTE 
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Bestuur      

Het bestuur van Stichting Rijnstate Vriendenfonds bestaat uit: 

 

 

 

 

Wim van Harten 

Voorzitter bestuur  

 

Voorzitter Raad van 

Bestuur Rijnstate 

 

 

 

 Eva Nas 

Bestuurslid 

Advocaat-vennoot bij Dirkzwager 

advocaten & notarissen 

 

 

 

 

 

 Albert Pull ter Gunne 

Bestuurslid 

 

Trauma chirurg Rijnstate 

  

Annemarie Ruesink 

Bestuurslid  

 

IC Verpleegkundige Rijnstate 

 

 

 

 

 

 
 

Jeroen van Waarde 

Bestuurslid 

 

Psychiater Rijnstate 

 Nicole Kraaijvanger 

Bestuurslid 

 

Spoedeisende hulparts Rijnstate 
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4. Projecten 

Stichting Rijnstate Vriendenfonds heeft in 2019 dankzij de bijdragen van particuliere vrienden 

en organisaties een bijdrage kunnen leveren aan onder meer: 

 

Workshop Look Good Feel Better 

Net als in 2017 en 2018 maakte een financiële bijdrage van het Rijnstate Vriendenfonds het ook 

dit jaar weer mogelijk de workshops Look Good Feel Better kosteloos aan te bieden aan onze 

oncologische patiënten. Look Good Feel Better helpt mensen met kanker er weer beter uit te 

zien en helpt met praktische informatie over uiterlijke verzorging. Zo zien patiënten er minder 

ziek uit en voelen ze zich net weer wat beter.  

Dagplanners voor de Kinderafdeling 

Met een bijdrage van het Rijnstate Vriendenfonds kon de 

afleiding Kinderen en Jongeren dagplanners aanschaffen voor 

hun jonge patiëntjes. De dagplanner laat zien wat er allemaal 

gebeurt tijdens de opname van je kind. Bijvoorbeeld welke arts 

of verpleegkundige wanneer langskomt, zodat ouders beter hun 

tijden kunnen afstemmen tussen het ziekenhuis en thuisfront. 

Kind en ouders kunnen zo zichtbaar meedenken in de zorg! 

Kindercoaches voor kinderen met obesitas 

Het Rijnstate Vriendenfonds draagt bij aan het  programma GO! Gezond 

Onderweg; een wijkgerichte aanpak om kinderen en jongeren met overgewicht 

in hun eigen omgeving te coachen naar een gezondere levensstijl. In 2019 kon 

mede dankzij de financiële bijdrage van het Rijnstate Vriendenfonds een 

kindercoach worden ingezet. De kindergezondheidscoach heeft een 

coördinerende rol en begeleidt en coacht kinderen (en hun ouders) naar een 

gezondere levensstijl. 

Fietslabyrint voor de patiënten van de longafdeling 

Voor chronische longpatiënten is bewegen van essentieel belang. Het is wetenschappelijk 

bewezen dat training en beweging de kans op heropname vermindert. Als deze training al 

tijdens de opname met het fietslabyrint ingezet kan worden, gaan patiënten 

met een mooie voorsprong naar huis. Patiënten die net van de Intensive Care 

afkomen, zijn vaak nog te zwak en bedlegerig. Om ook deze patiënten zonder 

veel inspanning te laten bewegen, is er een fietslabyrint met bedfiets (met 

trapondersteuning) aangeschaft. 

 

 

Muzikale verrassing in de ontvangsthal van Rijnstate 

Bezoekers en patiënten van Rijnstate werden in mei muzikaal verrast 

door een optreden van het Gelders Opera en Operette Gezelschap 

(GOOG) in de ontvangsthal van het ziekenhuis. Doel was de bezoekers 

van ons ziekenhuis met deze muzikale verrassing op te beuren en een 

positief geluid in het ziekenhuis te laten horen. Door de bijdrage van 

het Rijnstate Vriendenfonds kon deze muzikale verrassing mogelijk 

worden gemaakt. 

Patiënten hef lift op de afdeling Radiologie 

Met een financiële bijdrage van het Rijnstate Vriendenfonds heeft de afdeling Radiologie een 

patiënten hef lift kunnen aanschaffen. Met deze hef lift kunnen patiënten op een veilige en 

makkelijke manier gepositioneerd worden voor de röntgenfoto. Ook oudere en immobiele 

patiënten zullen veel baat hebben bij deze lift. 
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(Zelf spelende) vleugel voor afdeling Oncologie 

Met behulp van het Rijnstate Vriendenfonds haalde Claudia Luppes, dochter van een voormalige 

oncologisch patiënte van Rijnstate, met een ludieke actie geld op voor een huiselijke inrichting 

van de afdeling Oncologie. Van het geld dat zij ophaalde is een (zelf spelende) vleugel gekocht 

voor de afdeling. Hij is niet alleen automatisch; patiënten en bezoekers kunnen er ook zelf op 

spelen. 

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek 

Door wetenschappelijk onderzoek geeft Rijnstate invulling aan haar innovatieve 

karakter. Het uiteindelijke doel hiervan is het bereiken van de hoogste kwaliteit 

van zorg. De veiligheid van de patiënten en de zorgvuldigheid waarmee 

wetenschap wordt bedreven staan daarin centraal. Het wetenschappelijk mens 

gebonden onderzoek moet aan veel wet- en regelgeving voldoen. Ook zijn daar 

veel verschillende partijen en disciplines bij betrokken. Voor het succesvol in 

praktijk brengen van nieuwe kennis en toepassingen is een goed geoliede 

machine nodig, waarin wetenschappelijke vraagstukken snel op veilige en adequate wijze tot 

resultaten leiden. Het Wetenschapsbureau biedt ondersteunende diensten aan onderzoekers bij 

de opzet, uitvoering en afronding van wetenschappelijk onderzoek in brede zin. 

Het Rijnstate Vriendenfonds leverde in 2019 een bijdrage aan diverse wetenschappelijke 

onderzoeken, aan een aantal proefschriften en aan het ‘Artikel van het jaar’. 

Onderzoek IBD en Sport 

De eerste resultaten van het onderzoek naar het effect van 

sporten op vermoeidheidsklachten en kwaliteit van leven van 

patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn 

bekend én veelbelovend. De vermoeidheidsklachten zijn 

gemiddeld over de groep sterk afgenomen en de kwaliteit 

van leven toegenomen na het voltooien van het 

sportprogramma. Mede door een financiële bijdrage van het 

Rijnstate Vriendenfonds werd dit onderzoek mogelijk 

gemaakt. 

Artikel van het jaar 2019  

De prijs voor het 'Artikel van het jaar' (€1.500,- ten behoeve van het onderzoek waarover het 

artikel is geschreven) ging dit jaar naar klinisch chemicus Janneke Ruinemans. In 

samenwerking met de allergologiepraktijk Arnhem en de Universiteit Wageningen doet zij 

onderzoek naar toepassing van een nieuwe bloedtest (Basofiele Activatie Test). Deze 

zogenaamde BAT-test moet kunnen vaststellen of iemand een bepaalde vorm van een 

voedselallergie heeft. 

Om met zekerheid te kunnen vaststellen dat iemand een voedselallergie heeft, dient nu 

meestal nog een voedselprovocatietest uitgevoerd te worden. Vaak moet deze test uitgevoerd 

worden in het ziekenhuis waarbij de patiënt kleine hoeveelheden van het verdachte 

voedingsmiddel in een oplopende hoeveelheid eet. Deze test kost veel tijd, kan belastend zijn 

voor patiënt (en ouders) en is kostbaar. Met de nieuwe bloedtest hoopt Rijnstate in de nabije 

toekomst een patiëntvriendelijke vorm van diagnostiek te kunnen aanbieden. 

Posterprijs 2019 

Ook is er in 2019 een ‘posterprijs’ uitgereikt. Deze ging naar Wendy Heida, verpleegkundig 

specialist IBD bij de afdeling MDL. De prijs van €500,- gaat naar het onderzoek naar 

therapeutic drug monitoring van thiopurines in IBD patiënten om onder andere de 

therapietrouw te bevorderen.  

 



 

 10 

 

Resultaten jaarlijkse aanvraagrondes 

Jaarlijks vinden twee officiële aanvraagrondes van het Rijnstate Vriendenfonds plaats. 

Medewerkers en specialisten kunnen projecten en onderzoeken indienen voor een bijdrage van 

in principe maximaal €2.500,00 en voor één project of onderzoek maximaal €10.000,00. 

Tijdens de bestuursvergaderingen van stichting Rijnstate Vriendenfonds in juni en in december 

2019 heeft het Bestuur, mede op basis van het advies van de Centrale Wetenschapscommissie 

(CWC), besloten om de volgende verzoeken te honoreren en een financiële bijdrage vanuit het 

Vriendenfonds toe te kennen: 

 

 

Project/onderzoek Afdeling  
Toegezegde 

bijdrage   

Patiënten hef lift Radiologie € 2.500,- 

 
Ontwikkeling en implementatie van een 

gepersonaliseerde Rijnstate applicatie voor patiënten 
met chronische inflammatoire darmziekte 

Maag-, darm- en 
leverafdeling 

€ 2.500,- 

 
 

 
Onderzoek Tonometry (1) and duplex ultrasound (2) 
to predict Abdominal Aorta Aneurysm (3) progression 

and cardiovascular events in aneurysm patients (1-2-
3-Trial) 

Vasculair Centrum/ 
Wetenschapsbureau € 2.500,00 

 
Database AAA: inrichten en vullen database alle 
behandelingen van aneurysma v/d adbominale aorta 
tbv verbeteren van kwaliteit van zorg en 

multidisciplinaire onderzoeksaanvragen. Vasculair Centrum  € 9.995,00 
 
Aanschaf spelmaterialen kwetsbare ouderen Geriatrie € 1.300,00  
 
 
Begeleidingsservice golfkar 

Ontvangst- en patiënten 
voorzieningen € 2.500,00 

 

 

Deze projecten en onderzoeken worden tussen 2019 en 2021 gerealiseerd. Op basis van 

concreet gemaakte kosten wordt de bijdrage uitgekeerd.  
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5. Onze vrienden 

Samen met onze vrienden kunnen we meer! Een Vriendenfonds kan niet bestaan zonder 

vrienden. Onze vrienden zijn patiënten en bezoekers, grote en kleine bedrijven (uit de regio), 

omwonenden, verwijzers, serviceclubs, medewerkers en specialisten. Kortom, eigenlijk iedereen 

die zich betrokken voelt bij Rijnstate, die goede ziekenhuiszorg belangrijk vindt en die daar een 

bijdrage aan wil leveren. Voor verschillende vrienden bieden we ook verschillende vormen van 

steun. Ook in 2019 steunde een mooi aantal particulieren en organisaties ons met financiële 

steun of in de vorm van diensten en concrete producten en vond er een aantal leuke acties 

plaats. Hierna volgt een greep uit deze acties en samenwerkingsverbanden. 

 

Actie Stichting AV Duiven voor afdeling Kindergeneeskunde 

Het parkeergeld (€2.300,-) dat Stichting AVDuiven ophaalde tijdens een evenement, schonken 

zij aan de Kindergeneeskunde. Met het geld dat de vrijwilligers van deze stichting hebben 

ingezameld, worden couveuse webcams aangeschaft voor het nieuwe Centrum voor Vrouw en 

Kind van Rijnstate. Met behulp van deze camera’s kunnen ouders hun pasgeboren baby 

duidelijk zien en volgen, vanuit huis of elders.  

 

 
 

 

Dochter voormalig patiënte Rijnstate zamelt geld in voor huiselijke inrichting 

Oncologie 

Met maar liefst negen sportieve evenementen (waaronder een eigen georganiseerd event op 

Landgoed Watergoed) waaraan ze in 2019 meedeed, haalde Claudia Luppes maar liefst 

€14.000,- op voor een huiselijke inrichting van de afdeling Oncologie van Rijnstate. Dit ter 

nagedachtenis aan haar moeder, die op deze afdeling patiënte was. Met het geld is onder 

andere een prachtige vleugel voor de afdeling aangeschaft waar patiënten en bezoekers op 

kunnen spelen, maar die ook zelf muziek maakt. 
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Longarts Hans Smit fietst voor nog betere zorg voor longkankerpatiënten 

Om geld in te zamelen voor nog betere zorg voor longkankerpatiënten in Rijnstate fietste 

longarts Hans Smit 1700 km naar het Europees Kanker Congres ESMO in Barcelona. Met zijn 

sportieve actie haalde hij €1.209,- op. Deze gelden zijn bestemd voor longkankeronderzoek in 

Rijnstate. 

 

 
 

Specsavers Arnhem draagt bij aan gratis workshops voor oncologiepatiënten 

Een jaar lang spaarde Specsavers Nederland in Arnhem voor het Rijnstate Vriendenfonds. Voor 

elk verkocht hoortoestel of verkochte bril doneerde de winkel een vast bedrag aan Stichting 

Specsavers Steunt. In februari ontving het Vriendenfonds hiervan maar liefst €2843,41. Met dit 

bedrag kon Rijnstate ook in 2019 de workshops van LookGoodFeelBetter gratis blijven 

aanbieden aan onze oncologische patiënten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialyseverpleegkundige Jenny Bakker schaatst 200 kilometer voor haar patiënten 

Op 25 januari schaatste dialyseverpleegkundige Jenny Bakker, samen met vier vrienden, de 

alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Dit deden ze om geld op te halen voor een 

fietslabyrint voor de patiënten van de Dialyse-afdeling. Met haar ludieke en sportieve actie 

haalde ze ruim €2.000,- op. Een stap in de richting naar het verwezenlijken van haar doel. 

 

 

Vermaat en Rijnstate Vriendenfonds samen in actie  

Vermaatgroep, eigenaar van het restaurant en de winkel in Rijnstate Arnhem, is een actie 

gestart voor het Rijnstate Vriendenfonds. In de winkel in Rijnstate Arnhem is Dokter Daan te 

koop. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het Rijnstate Vriendenfonds. 

De donaties worden besteed aan diverse projecten in het ziekenhuis, waarvoor geen geld 

beschikbaar is binnen de reguliere budgetten. Zo zorgen Vermaat en het Rijnstate 

Vriendenfonds samen voor nog betere zorg! 
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Boek bestellen via YouBeDo.com steunt het Rijnstate Vriendenfonds  

In november 2015 is het Rijnstate Vriendenfonds een samenwerking aangegaan met online 

boekenverkoper YouBeDo.com. Zowel particulieren als bedrijven kunnen de projecten en 

onderzoeken van het Rijnstate Vriendenfonds steunen door boeken te kopen via YouBeDo.com, 

zonder extra kosten! 

 

YouBeDo.com is een online boekenverkoper die tot maximaal 

12% van het aankoopbedrag van elk boek afdraagt aan een 

goed doel dat de koper zelf kan selecteren. Zoals bijvoorbeeld 

het Rijnstate Vriendenfonds. YouBeDo.com verkoopt dezelfde 

boeken (4 miljoen titels) voor dezelfde prijzen  en onder 

dezelfde voorwaarden als andere boekenaanbieders. De koper 

betaalt dezelfde prijs en er gaat maximaal 12% van het 

aankoopbedrag naar het Vriendenfonds zonder dat het de koper iets kost. Meer informatie: 

www.youbedo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youbedo.com/
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Onze sponsoren, partners en bedrijfsvrienden 

We zijn trots dat we samen met onderstaande organisaties het verschil kunnen maken voor 

onze patiënten! 

 

http://www.allyourmedia.nl/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/over-ons/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/over-ons/
http://www.burgerennieuweweeshuisarnhem.nl/
http://www.burgerennieuweweeshuisarnhem.nl/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/over-ons/
http://www.dullertsstichting.nl/
http://www.vaneckoosterink.com/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/over-ons/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/over-ons/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/over-ons/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/over-ons/
http://plegt-vos.nl/
https://www.robbersenvandenhoogen.nl/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/over-ons/
http://www.simonsenboom.nl/
http://www.nicolaibroederschap.nl/
http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/
http://www.vermaatgroep.nl/
http://www.vermaatgroep.nl/
http://www.reto-arnhem.nl/
http://www.vascutek.com/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/over-ons/www.youbedo.com
http://www.gispen.nl/
http://www.endologix.com/
http://www.endologix.com/
https://www.unica.nl/marktsegmenten/zorg.aspx
https://www.vitalys.nl/
http://www.esperance-arnhem.nl/
https://www.chipsoft.nl/
http://www.caransscoop.nl/
http://www.caransscoop.nl/
https://www.konicaminolta.nl/nl/home.html
https://www.lions.nl/318/Home.html
https://www.mediqdirectdiabetes.nl/Content/22/home.aspx
https://www.wur.nl/


 

 

 

 

 

 

 

6. Jaarrekening 
 

JAARREKENING 2019  

STICHTING RIJNSTATE VRIENDENFONDS 

ARNHEM 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019       
(bedragen in euro's)        

          

          

    Ref. 2019  2018 

          

ACTIVA         

          
 

Vlottende activa         

          
Nog te ontvangen bedragen  1  55.212   13 

          

          
Liquide middelen   2  652.644   699.685 

          

          

          
Totaal      707.857   699.698 

          

          

          

          
PASSIVA          

          

          
Eigen vermogen         

          

          
Stichtingskapitaal    3 632.320   691.932 

          
Nog te betalen bedragen   4 75.536   7.766 

          

          

          
Totaal      707.857   699.698 
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RESULTATENREKENING OVER 2019       
(bedragen in euro's)       

         
         

   Ref. 2019    2018   

         

         
BATEN         

         
 

Donaties en giften  5 85.487   25.173  
 

Opbrengsten projecten 6 104.840   134.146  
 

Rentebaten  7 0   13  

         

         
Totaal baten    190.328   159.333 

         

         

         
 

LASTEN         

         
Besteding projecten 8 59.397   141.683  
 

Salariskosten  9 61.182   29.969  
 

Kosten van beheer en 

administratie 10 1.396   436  
 

Kosten Public relations 11 127.964   8.487  

         

         
Totaal lasten    249.939   180.576 

         

         

         
RESULTAAT    -59.612   -21.243 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING   

         

         
Algemeen        

         
Stichting Rijnstate Vriendenfonds is opgericht op 19 april 2012 en is de rechtsopvolger 

van de Stichting Vrienden van het Alysis Leerhuis. De stichting heeft ten doel de 

bevordering van de kwaliteit van de patiëntenzorg door stimulering en ondersteuning van 

wetenschap en de realisatie van innovatieve projecten, door het exclusief(financieel) 

ondersteunen van activiteiten en projecten die niet of moeilijk uit de reguliere budgetten 

kunnen worden bekostigd.  

 

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. 

 

  
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA   

         
Vorderingen        

         
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.    

         
Liquide middelen        

         
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde.    

         

         
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING     

         
Resultaatbepaling        

         
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, 

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS  

PER 31 DECEMBER 2019 

(bedragen in euro's)    
      

 

 

1. Vlottende activa      

        
Specificatie nog te ontvangen 

rekening: 31-12-2019  31-12-2018 

       
Nog te ontvangen donaties  6000  0 

Nog te ontvangen cred.nota's 49.212   

       
Rente 2019   0  13 

       
Totaal nog te ontvangen bedragen 55.212  13 

       

       
2. Liquide middelen     

       
De specificatie is als volgt:  31-12-2019  31-12-2018 

       
Rekening-courant    44.759  91.813 

Spaarrekening   607.885  607.872 

       
Totaal liquide middelen  652.644  699.685 

       

       
3. Passiva      

       
Specificatie nog te betalen rekening: 31-12-2019  31-12-2018 

       
Nog te betalen facturen  169  0 

Salariskosten nog te betalen 75.367  7.766 

       
Totaal nog te betalen bedragen 75.536  7.766 

       

       
4. Stichtingskapitaal     

       
Het verloop is als volgt weer te geven: 2019  2018 

       
Stand per 1 januari  691.932  713.175 

Resultaatbestemming boekjaar -59.612  -21.243 

Stand per 31 december  632.320  691.932 
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019   
(bedragen in euro's)     
     

 
BATEN €  € 

 resultaat  resultaat 

4. en 5. Donaties en giften 2019  2018 
   

 
 

   
 

 

4. Algemene donaties en giften   
 

   
 

 

Bedrijfsvrienden + sponsoring algemeen  9.023  21.749 

Particuliere vrienden en eenmalige giften  76.464  3.424 
   

 
 

4. Totaal algemene donaties en giften  85.487  25.173 
   

 
 

     
5. Project specifieke opbrengsten    

3a (2000) Projecten vrouw en kind  32.595  16.921 

3d (3500) Projecten oudere 

mensen/Beter ouder 
 329 

 
- 

3c (3000) Projecten vasculair centrum  5.815  28.488 

***gereserveerd vasculair vanuit 2015   
 

 

3b (2500) Projecten oncologisch centrum  24.650  25.699 

3e (4000) Mensen met immuunziekten  1.210  39.500 

3f (4500) MDL  39  115 

3h (5000) Onderzoek overig  4.713  437 

3i (5500) Projecten overig  33.306  19.171 

3k (6000) Werving en Evenementen  1.500  3.815 

3k (1000) Giften spaarvarken  684  
 

       

5. Totaal Project specifieke opbrengsten 104.840  134.146 
  

 
 

4. en 5. Totaal donaties en giften 190.327  159.319 
  

 
 

6. Rentebaten  
 

 

   
 

 

Rentebaten 0  13 
  

   
6. Totaal rentebaten 0  13 
  

   
TOTAAL BATEN (4+5+6)  190.327  159.333 
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LASTEN   

 
 

  €  € 

7. Besteding projecten resultaat  resultaat 

  2019  2018 

     
3a (2000) Projecten vrouw en kind  5.638  73.798 

3d (3500) Projecten oudere 

mensen/Beter ouder 
 -  - 

3c (3000) Projecten vasculair centrum  -  - 

3b (2500) Projecten oncologisch centrum  5.900  6.311 

3e (4000) Mensen met immuunziekten  2.202  30.000 

3f (4500) MDL  0  722 

3h (5000) Onderzoek overig  7.770  15.659 

3i (5500) Projecten overig  37.077  10.490 

3k (6000) Werving en Evenementen  797  4.703 

3k (1000) Giften spaarvarken  13   

     

     

7. Totaal besteding projecten  59.397  141.683 
   

 
 

   
 

 

   
 

 

8. Kosten van beheer en administratie    
     

Bankkosten  1.396  436 

Overige algemene kosten/Public Relations  127.964  9.217 

Salariskosten  61.182  29.239 
     

8. Totaal kosten beheer en 

administratie 
 

190.542 
 

38.892 
     

     
TOTAAL LASTEN (7+8)  249.939  180.576 
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OVERIGE GEGEVENS       

         

         
Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring   

         
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot 

controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen 

opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een 

controleverklaring. 

         

         
Bestemming van het resultaat 2019      

         
Voorgesteld wordt om het resultaat over 2019 ad. - € 59.612 af te halen 

van het stichtingskapitaal. Vooruitlopend op de vaststelling door het 

bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.  
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SALDO GELDEN OP REKENING RIJNSTATE VRIENDENFONDS T/M 31-12-2019 

Geoormerkte gelden die zijn binnengekomen voor projecten/onderzoeken of  

toegezegd in aanvraagrondes en nog volledig niet zijn besteed vóór 31/12/2019 

  

A. Geoormerkte gelden voor projecten en nog niet besteed t/m 31/12/2019  

  
 
 
 
 

Project nummer / titel project/onderzoek                                         Bedrag €   
1031 Giften spaarvarken 670 

      

2000 Vrouw en kind divers 371 

2001 Kinderenobesitas algemeen (incl Bridge tot Bridge) 34.931 

2002 Kinderobesitas GO 44.142 

2003 Onderzoek rachitis Van Setten3 2.355 

2004 Rijnkind 19.639 

2006 Onderzoek endometriose 144 

2007 My Experience -2.500 

2010 Ledplafonds Neonatologie 4.204 

2011 Dagplanner 1.152 

2013 Beweegprogramma kinderobesitas 3.612 

2014 Kwaliteitsgelden kindergeneeskunde 4.741 

2015 Sonsbeek Open 2019 27.333 

2016 CVK couveuse webcams 2.300 

      

2502 Onderzoek PCT 38.807 

2503 Onderzoek Longkanker Smit 32.336 

2504 OnderzoekBHD nierkanker 2.731 

2505 Look good feel better 5.293 

2506 Mammacare 459 

2507 Oncologisch onderzoek algemeen 8.674 

2508 Huishoudelijke inrichting afdeling oncologie 2.089 

      

3000 Vasculair Centrum divers 10.102 

3001 DOELbewust koken 23.934 

3002 Vasculair Onderzoek divers 10.565 

3003 ABC-Studie vaatchirurgie 2.500 

      

3503 Spelmaterialen geriatrie 329 

      

4001 Onderzoek allergie Janneke Ruinemans 17.574 

4500 Darmkankercalculator Spanier   

4502 Crohn en Colitis Centrum Rijnstate divers   

      

4500 Darmkankercalculator Spanier 9.581 

4501 Onderzoek MDL divers 500 

4502 Chrohn en Colitis Centrum Rijnstate divers 525 

4503 Onderzoek IBD sport 507 
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Project nummer / titel project/onderzoek                                         Bedrag € 

 
 

5000 Onderzoek divers 13.955 

5001 Proefschriften -6.000 

5002 Artikel van het jaar -1.500 

5003 Onderzoek biomarkers 1.832 

5004 Onderzoek verpleegkundig specialisten 3.150 

5005 Onderzoek minder depressie 1.660 

5006 Onderzoek thuismeting 5.000 

5007 Onderzoek BAT allergietest V6-a2 1.500 

5009 Onderzoek Urologie 12.000 

5011 Onderzoek ECT 4.500 

      

5500 Diverse projecten overig -9.398 

5502 Projecten PAAZ 3.739 

5503 IC Dakterras en huiskamer 11.556 

5505 Familiekamer A6 Interne geneeskunde 0 

5507 Urologie patiënten voorziening -479 

5508 Waakmanden palliatieve zorg 1.538 

5510 Stoma poli 1.996 

5511 Fietslabyrint Dialyse 15.145 

5512 Fietslabyrint Longafdeling 874 

5513 Complementaire zorg (Astrid Den Dolder) 2.000 

5514 Wellness badkamer geriatrie/oncologie 439 

      

      

  Totaal 373.109 
 
 
 
 

A Totaal alle gereserveerde gelden (incl. project toewijzing) 373.109 

 

B Totaal alle gelden excl. project toewijzing, nog te besteden 259.212 

 

Stichtingskapitaal 2019 632.320 
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Rijnstate Vriendenfonds 

Postadres: Postbus 9555, Postnummer 1911, 6800 TA Arnhem 

Bezoekadres: Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem 

Telefoonnummer: 088-0058331 

IBAN: NL25 INGB 0672 8708 19 

 

E-mail: vriendenfonds@rijnstate.nl 

Internet: www.rijnstatevriendenfonds.nl  

Facebook: www.facebook.com/rijnstatevriendenfonds 

Twitter: www.twitter.com/vriendenfonds 
 


