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 Samen maken we
meer mogelijk!



2020 was een pittig jaar. Een jaar dat we het liefst zo snel mogelijk achter ons laten, maar dat voor altijd op ons netvlies

gedrukt zal zijn als het jaar waarin corona het normale leven én de zorg op zijn kop zette. 

Lichtpuntjes
Toch waren er lichtpuntjes, zaken waar wij met trots en dankbaarheid op terugkijken. Want juist in deze moeilijke tijden,

waarin gelden werven voor onze projecten moeizaam ging, zagen we ontzettend veel spontane acties ontstaan bij

particulieren en bedrijven uit de regio. Zij droegen het zorgpersoneel een warm hart toe en dit kwam tot uiting in de vele,

uiteenlopende attenties die wij voor onze zorghelden mochten ontvangen.

 

Fietslabyrint, fitbox en koppelbed
Gelukkig konden we tijdens de coronacrisis ook een aantal waardevolle projecten voor onze patiënten realiseren. Zo werd er

een fietslabyrint voor onze dialysepatiënten aangeschaft en overhandigde onze bedrijfsvriend Konica Minolta de eerste

fitboxen aan onze oudere kankerpatiënten; een handige box vol tips over gezonde voeding, ontspanning en beweging die

patiënten helpt fit(ter) hun behandeling in te gaan. Daarnaast werd het eerste koppelbed in gebruik genomen, waardoor

dierbaren, net zoals thuis, dicht bij elkaar kunnen slapen. Ontzettend waardevol in een laatste levensfase of tijdens een

delier.

Werven voor drie dakterrassen
 Verder stond 2020 in het licht van werven voor drie ambitieuze buitenprojecten: Een dakterras voor patiënten die langdurig

op de IC liggen, een speelterras voor de patiëntjes van het Kindercentrum en een Beweeg- en Beleeftuin voor onze patiënten

met kanker en kwetsbare oudere patiënten. Frisse lucht is een krachtbron op weg naar herstel en met deze drie dakterrassen

willen we onze patiënten de mogelijkheid bieden hiervan in een veilige, groene omgeving en omringd door alle benodigde

zorg, te genieten.

Zorgmedewerkers in het licht
In de donkere laatste maanden van het jaar hebben we hiervoor een bijzondere decemberactie opgezet, waarbij we de

medewerkers van Rijnstate én onze patiënten in het licht zetten. Een blijk van dank aan al onze zorgkanjers, die ongeacht de

omstandigheden, dag en nacht voor onze patiënten klaar staan. En een hart onder de riem voor onze patiënten die tijdens de

feestdagen in het ziekenhuis lagen. Een waardevolle actie in alle opzichten, want de opbrengst van elk verkocht symbolisch

lichtje, in totaal €20.320,-, ging naar de realisatie van de drie genoemde daktuinen.

2020 was een moeilijk jaar, waarin alle zeilen zijn bijgezet om waardevolle projecten voor onze patiënten ter realiseren.

Ondanks alle obstakels, zijn we trots op dat wat we bereikt hebben en hebben we dit jaar met onze succesvolle decemberactie

hoopvol afgesloten. 

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

 Voorzitter bestuur Rijnstate Vriendenfonds 

 Voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate

 



Rijnstate Vriendenfonds

Doelstelling
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.

 

Missie

Doelgebieden

Het Rijnstate Vriendenfonds draagt met haar

donateurs 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.

Hiermee creëren wij een aangenamer verblijf in het

ziekenhuis voor de patiënten van Rijnstate en maken

we nóg betere zorg mogelijk.

 

Vrouw en kind

mensen met kanker

mensen met hart- en vaatziekten

kwetsbare ouderen

 

ANBI

Geen 

winstoogmerk

Onderzoek

Patiënten-

voorzieningen

Innovaties
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Bestuur Rijnstate

Jeroen van Waarde

Bestuurslid en 

secretaris

Psychiater Rijnstate

Gerjanne ter Beest

Bestuurslid

Verpleegkundig

specialist Rijnstate

Nicole Kraaijvanger

Bestuurslid

SEH arts Rijnstate

Albert Pull ter Gunne
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1,6 FTE



2020Gerealiseerde projecten,
spontane, particuliere acties en 

bijdrages vanuit het bedrijfsleven

Fietslabyrint voor de dialyse -
patiënten van Rijnstate

Fitbox voor oudere patiënten
met kanker

Koppelbed voor de 
afdeling Geriatrie en

Oncologie

Spontane acties vanuit
bedrijven en particulieren

Spontane acties vanuit
bedrijven en particulieren

Tijden de eerste coronagolf

ontvingen we diverse attenties

vanuit het bedrijfsleven en

vanuit acties die particulieren

spontaan voor onze zorghelden

hadden opgezet. 

Zo ontvingen we  onder andere

verkoelende shirts voor het IC

personeel en diverse bijdrages

voor onderzoek naar de

behandeling van corona.

Zorgmedewerkers en patiënten 

in het licht tijdens 

de decemberactie
De opbrengst van

 maar liefst €20.320,- 

is bestemd voor de realisatie van 

drie bijzondere dakterrassen voor de

patiënten in Rijnstate.

Bloembollenactie tbv
onderzoek naar de

behandeling van coronaVerkoelende shirts voor 
IC personeel



2020

Toegekende bedragen gaan in
2020 naar onderzoeken door
artsen/onderzoekers op  de

volgende  afdelingen:
 

Orthopedie
Chirurgie
Vasculair Centrum
Anesthesiologie/IC
Interne geneeskunde
Bariatrische chirurgie

 

bijdrage aan onderzoek
voor nóg betere zorg
aan onze patiënten

In 2020 is er in totaal  aan 8
onderzoeken een bijdrage

 vanuit het 
Rijnstate Vriendenfonds 

toegekend

Dit voor een totaal bedrag van
€26.850,-

Zo startte er o.a. een
onderzoek naar Spinale

epidurale lipomatose na
bariatrische chirurgie

Structurele bijdrages van
onze donateurs maken extra 
 onderzoek binnen Rijnstate

mogelijk.

Onderzoeksaanvragen
worden (net als

projectaanvragen) twee keer
per jaar ingediend en
beoordeeld door het

fondsbestuur en de Centrale
Wetenschaps-

commissie van Rijnstate
 



Jaarrekening

2020

Stichting Rijnstate Vriendenfonds

Arnhem



Balans per 31 december 2020
(bedragen in Euro's)

 Ref. 2020  2019

     

ACTIVA     

Vlottende activa     

     

Nog te ontvangen bedragen 1 20.100  55.212

     

     

Liquide middelen 2 759.546  652.644

     

     

Totaal  779.646  707.857

     

     

PASSIVA     

Eigen vermogen     

     

Stichtingskapitaal 3 731.830  632.320

     

Nog te betalen bedragen 4 35.516  75.536

     

Totaal  767.346  707.857

Jaarrekening 2020



Resultatenrekening over 2020
(bedragen in Euro's)

 Ref. 2020   2019  

BATEN       

       

Donaties en giften 5 144.623   85.487  

Opbrengsten projecten 6 222.040   104.840  

       

       

Totaal baten   366.663   190.328

       

       

LASTEN       

       

Besteding projecten 8 122.632   59.397  

Salariskosten 9 81.309   61.182  

Kosten van beheer en

administratie
10 2.328   1.396  

Kosten Public relations 11 48.290   127.964  

Rentelasten 12 298     

       

Totaal lasten   254.856   249.939

       

RESULTAAT   111.807   -59.612

Jaarrekening 2020



 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.

 

Jaarrekening 2020
Grondslagen voor waardering 

en resultaatbepaling



Toelichting op de balans per 31 december 2020
(bedragen in Euro's)

1. Vlottende activa    

Specificatie nog te ontvangen rekening: 31-12-2020  31-12-2019

    

Nog te ontvangen donaties 20.100  6.000

Nog te ontvangen cred.nota's   49.212

    

Totaal nog te ontvangen bedragen 20.100  55.212

    

2. Liquide middelen    

De specificatie is als volgt: 31-12-2020  31-12-2019

    

Rekening-courant 151.959  44.759

Spaarrekening 607.587  607.885

    

Totaal liquide middelen 759.546  652.644

    

3. Passiva    

Specificatie nog te betalen rekening: 31-12-2020  31-12-2019

    

Nog te betalen facturen 35.516  169

Kosten nog te betalen -  75.367

    

Totaal nog te betalen bedragen 35.516  75.536

    

4. Stichtingskapitaal    

Het verloop is als volgt weer te geven 2020  2019

    

Stand per 1 januari 632.323  691.932

Resultaatbestemming boekjaar 99.507  -59.612

Stand per 31 december 731.830  632.320

Jaarrekening 2020



Toelichting op de resultatenrekening over 2020
(bedragen in euro's)

BATEN € €

 resultaat resultaat

4. en 5. Donaties en giften 2020 2019

4. Algemene donaties en giften   

   

Bedrijfsvrienden + sponsoring algemeen 30.674 9.023

Particuliere vrienden en eenmalige giften 113.950 76.464

   

4. Totaal algemene donaties en giften 144.623 85.487

   

5. Projectspecifieke opbrengsten   

3a (2000) Projecten vrouw en kind 7.630 32.595

3d (3500) Projecten oudere mensen/Beter ouder 5.000 329

3c (3000) Projecten vasculair centrum 4.550 5.815

***gereserveerd vasculair vanuit 2015   

3b (2500) Projecten oncologisch centrum 134.032 24.650

3e (4000) Mensen met imuunziekten 2.210 1.210

3f (4500) MDL - 39

3h (5000) Onderzoek overig 1.019 4.713

3i (5500) Projecten overig 67.227 33.306

3k (6000) Werving en Evenementen  1.500

3k (1000) Giften spaarvarken 372 684

   

5. Totaal Projectspecifieke opbrengsten 222.040 104.840

   

4. en 5. Totaal donaties en giften 366.663 190.327

   

6. Rentebaten   

Rentebaten 0 0

6. Totaal rentebaten 0 0

   

TOTAAL BATEN (4+5+6) 366.663 190.327

Jaarrekening 2020



Toelichting op de resultatenrekening over 2020
(bedragen in euro's)

LASTEN   

 € €

7. Besteding projecten resultaat resultaat

 2020 2019

   

3.(1000) Spaarvarken -  

3a (2000) Projecten vrouw en kind 5.212 5.638

3d (3500) Projecten oudere mensen/Beter ouder 5.007 -

3c (3000) Projecten vasculair centrum - -

3b (2500) Projecten oncologisch centrum 79.614 5.900

3e (4000) Mensen met imuunziekten  2.202

3f (4500) MDL - 0

3h (5000) Onderzoek overig 17.023 7.770

3i (5500) Projecten overig 15.776 37.077

3k (6000) Werving en Evenementen - 797

  13

   

7. Totaal besteding projecten 122.632 59.397

   

8. Kosten van beheer en administratie   

   

Bankkosten 2.328 1.396

Overige algemene kosten/Public Relations 48.290 127.964

Salariskosten 81.309 61.182

8. Totaal kosten beheer en administratie 131.927 190.542

   

9. Rentelasten   

Rentelasten 298 -

   

9. Totaal rentelasten 298 -

   

TOTAAL LASTEN (7+9+8) 254.856 249.939

Jaarrekening 2020



Jaarrekening 2020
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

accountants-controle verstrekt. Derhalve ontbreekt een

controleverklaring.

Bestemming van het resultaat 2020

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2021 ad. 

€ 111.807,00  toe te voegen aan het het stichtingskapitaal.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit

voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.



Saldo gelden op rekening Rijnstate Vriendenfonds
t/m 31 december 2020

051111
Geoormerkte gelden die zijn binnengekomen voor projecten/onderzoeken, of toegezegd in

aanvraagrondes en nog niet volledig zijn besteed vóór 31/12/2020
 

   

 
A. Geoormerkte gelden voor projecten 

en nog niet besteed t/m 31/12/2020
 

   

1031 Giften spaarvarken 1.042

   

2000 Vrouw en kind divers 371

2001 Kinderenobesitas algemeen (incl Bridge tot Bridge 34.931

2002 Kinderobesitas GO 40.630

2003 Onderzoek rachites 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 Beweegprgramma kinderobesitas 3.612

2014 Kwaliteitsgelden kindergeneeskunde 5.965

2015 Sonsbeek Open 2019 27.333

2016 CVK couveuse webcams 2.550

2017 CVK kindergeneeskunde algemeen 750

2018 CVK Verminderen angst behandelkamers 375

2019 CVK Co-sleeper babybedje 375

2020 CVK Digitale beeldschermen 500

2021 Speelterras kindergeneeskunde 2.455

   

2500 Oncologie divers 1.000

2502 Onderzoek PCT 31.701

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 23.897

2508 Huishoudelijke inrichting afdeling oncologie -1.179

2510 Integrative Medicine - Alles erin 36.359

2511 Beleef- en beweegtuin Oncologie/geriatrie 5.205

   

3000 Vasculair Centrum divers 13.852

3001 DOELbewust koken 24.159

3002 Vasculair Onderzoek divers 11.365

3003 ABC-Studie vaatchirurgie 2.500

   

3501 Kanker bij ouderen 321

3503 Spelmaterialen geriatrie 1

Jaarrekening 2020



Saldo gelden op rekening Rijnstate Vriendenfonds
t/m 31 december 2020

4001 Onderzoek allergie Ruinemans 19.784

   

4500 Darmkankercalculator Spanier 9.581

4501 Onderzoek MDL divers 500

4502 Chrohn en Colitis Centrum Rijnstate divers 525

4503 Onderoek IBD sport 507

   

5000 Onderzoek divers 1.293

5001 Proefschriften -6.500

5002 Artikel van het jaar -2.940

5003 Onderzoek biomarkers 1.832

5004 Onderzoek verpleegkundig specialisten 3.150

5005 Onderzoek minder depressie 1.725

5006 Onderzoek thuismeting 5.000

5007 Onderzoek BAT allergietest V6-a2 1.500

5009 Onderzoek Urologie 9.580

5011 Onderzoek ECT 4.500

5012 Onderzoek COVID-19 10.954

   

5500 Diverse projecten overig -6.455

5502 Projecten PAAZ 3.739

5503 IC Dakterras en huiskamer 45.167

5505 Familiekamer A6 Interne geneeskunde 0

5507 Urologie patientenvoorziening 515

5508 Waakmanden palliatieve zorg 1.538

5510 Stoma poli 1.996

5511 Fietslabyrint Dialyse 930

5512 Fietslabyrint Longafdeling 874

5513 Complementaire zorg (Astrid Den Dolder) 2.000

5514 Wellnessbadkamer geriatrie/oncologie 19.967

5515 Palliatieve zorgcoach 1.039

5517 Decemberactie 14.706

   

  482.891

   

 A Totaal alle gereserveerde gelden (incl. project toewijzing) 482.891

 B Totaal alle gelden excl.project toewijzing, nog te besteden 261.239

 Stichtingskapitaal 2020 744.130

Jaarrekening 2020


