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Samenvatting beleidsplan Rijnstate Vriendenfonds t.b.v.  
standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende instellingen 

Rijnstate Vriendenfonds 2020-2021 

1. Algemene gegevens instelling 
 

Naam Rijnstate Vriendenfonds 
KvK  09158994 
  
Contactgegevens 
Adres Wagnerlaan 55 
Telefoonnummer 088 005 8331 
Emailadres vriendenfonds@rijnstate.nl 
Website www.rijnstatevriendenfonds.nl 
RSIN 819395110 
Actief in sector Gezondheid 
  
In welke landen is uw instelling actief? Nederland 
  
Aantal medewerkers 
(betaalde personen in gemiddeld aantal 
fte gedurende het boekjaar) 

1,5 
 

Aantal vrijwilligers 
(vrijwilligers die zich regelmatig (meer 
dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw 
instelling. 

0 

  
Statutair bestuur van de instelling 
Voorzitter W. van Harten 
Secretaris J. van Waarde 
Penningmeester F. Cornelissen 
Algemeen bestuurslid G. ter Beest 
Algemeen bestuurslid A. Pull ter Gunne 
Algemeen bestuurslid N. Kraaijvanger 
Overige informatie bestuur  
  
Doelstelling 
Statutaire doelstelling van de instelling. 
Wat wil de instelling bereiken? 

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 
bekostigd kunnen worden en die gericht 
zijn op het apart door het bestuur 
gedefinieerde en aan Stichting Rijnstate 
verbonden doelgroepen. 

  
Hoofdlijnen beleidsplan 
Welke werkzaamheden verricht de 
instelling? 
Wanneer worden welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het 
realiseren van de doelstelling? 

Het Rijnstate Vriendenfonds werft actief 
gelden bij zowel particulieren als bedrijven 
en fondsen. Zowel de traditionele vorm 
van fondsenwerving (donaties van 
particulieren en bedrijven) als sponsoring, 



 

2 
 

waarbij Rijnstate substantiële contractueel 
vastgelegde tegenprestaties (zoals 
vermelding naam/logo op website en/of 
social media aandacht) verleent. Deze 
aanvullende private middelen zijn 
bestemd voor onderzoek, innovatie en 
patiëntenzorg ten behoeve van de 
patiënten van Rijnstate.  
 
Het Rijnstate Vriendenfonds zoekt 
verbinding en samenwerking met 
bedrijven en organisaties uit de regio, om 
samen met hen projecten en onderzoeken 
ten bate van de patiënten te realiseren. 
Dit kan door middel van financiële 
sponsoring, maar ook door het aanbieden 
van diensten en/of producten om niet of 
tegen gereduceerd tarief, waardoor 
projecten goedkoper en met minder 
financiële middelen kunnen worden 
gerealiseerd. 
 
Als het mogelijk is, schrijft het Rijnstate 
Vriendenfonds ook regionale fondsen aan 
ter ondersteuning van haar projecten 
en/of onderzoeken. 
 
Het Rijnstate Vriendenfonds ondersteunt 
medewerkers van Rijnstate in het 
opzetten en uitvoeren van 
crowdfundingsacties voor projecten of 
onderzoeken ten bate van het welzijn van 
de patiënten van Rijnstate. 

  
Hoe krijgt de instelling inkomsten? Het Rijnstate Vriendenfonds verkrijgt haar 

inkomsten via verschillende vormen van 
financiële steun:  
 Structurele particuliere donateur 

(vriend) die maandelijks/jaarlijks/per 
kwartaal via automatische incasso een 
bijdrage levert; 

 Eenmalige particuliere giften; kunnen 
worden gedaan via de betaalmodus op 
de website, direct op de rekening van 
het Vriendenfonds worden 
overgeschreven of contactloos worden 
gepind in het Atrium van het 
ziekenhuis; 

 Bedrijfsvrienden (organisaties); leggen 
zich contractueel vast voor een 
jaarlijkse bijdrage van tenminste 
€1.500 tbv de financiering van 
projecten, innovatie en onderzoeken; 

 Projectsponsors (organisaties); 
doneren eenmalig en specifiek voor 
een vooraf vastgesteld project of 
onderzoek; 
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 Donaties van medewerkers Rijnstate; 
zij hebben de mogelijkheid om 
maandelijks via HR een klein bedrag te 
doneren. Dit wordt verrekenend met 
hun salaris. 

 
Daarnaast wordt de optie geboden om het 
Rijnstate Vriendenfonds op te nemen in 
het testament, of bijvoorbeeld een 
lijfrenteschenking aan te gaan. 
 
Voor specifieke projecten en/of 
onderzoeken die moeten worden 
gefinancierd en waarvoor geen gelden 
beschikbaar zijn zal aparte werving 
worden opgezet, óf in de vorm van 
sponsoring óf in de vorm van een 
publiekscampagne/crowdfunding. 

  
Op welke manier en aan welke doelen 
worden de verkregen inkomsten besteed? 
Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul 
dan in waar en op welke manier dit 
vermogen wordt aangehouden 
(bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen 
ect.) 

 De gelden die ongeoormerkt 
ontvangen zijn, worden ingezet voor 
de financiering van projecten, 
innovaties en onderzoeken die via een 
2-jaarlijkse aanvraagronde door 
medewerkers worden ingediend. 
Aanvragen die na advisering door de 
Centrale Wetenschapscommissie door 
het Bestuur van het fonds zijn 
goedgekeurd, worden gefinancierd 
vanuit deze algemene gelden. 

 Gelden die geoormerkt voor een 
specifiek project of onderzoek worden 
ontvangen, worden uitsluitend 
gebruikt ter financiering van dat 
specifieke project/onderzoek. 

 Alle betalingen die vanuit het fonds 
worden gedaan moeten worden 
goedgekeurd door de desbetreffende 
project/onderzoeksverantwoordelijke 
en de manager fondsenwerving, 
respectievelijk de bestuursvoorzitter 
van het Vriendenfonds. 

 Het fondsbestuur gaat er van uit dat 
het opbouwen van een 
fondsenwervende organisatie 
meerdere jaren inspanning en 
navenante investeringen vraagt. 
Hoewel we steeds meer ruimte voor 
interne projectsponsoring zien, is de 
verhouding tussen wervingskosten en 
besteedbare middelen daarom 
voorlopig nog niet op het beoogde 
niveau. 
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Beloningsbeleid 
Beloningsbeleid voor het statutaire 
bestuur, voor de leden van het 
beleidsbepalend orgaan en voor het 
personeel (bijvoorbeeld cao of 
salarisregeling) 

 Bestuursleden werken op vrijwillige 
basis voor het fonds en worden 
hiervoor niet financieel beloond; 

 Het salaris van de manager 
fondsenwerving wordt voor 50% 
betaald uit de geworven inkomsten van 
het Vriendenfonds. De andere 50% 
wordt betaald door Stichting Rijnstate. 

 Het salaris van de tweede medewerker 
wordt volledig betaald uit de geworven 
inkomsten van het Vriendenfonds. 

  
Activiteitenverslag 
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende vraag de url in naar 
het activiteitenverslag of de url naar de 
jaarrekening als daarin de activiteiten van 
het betreffende boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.  

Activiteiten 2020: 
 Opzetten en uitvoeren decemberactie 

waarin geworven werd voor drie 
dakterrassen; 
o IC dakterras 
o Speelteras kindercentrum 
o Beweeg- en beleeftuin 

oncologie/geriatrie 
 Mogelijk maken van een koppelbed 

voor patiënten in de laatste levensfase 
 Werven en crowdfunding voor 

wellnessbadkamer oncologische 
patiënten 

 Uitrollen fitbox om patiënten fitter de 
operatie in te laten gaan 

 Realiseren van een fietslabyrint op de 
dialyse afdeling; 

 Organiseren symposium in 
samenwerking met Roparun: Roparun 
in actie voor Rijnstate 

 Organiseren van 2 aanvraagrondes 
binnen Rijnstate waar afdelingen 
projecten/innovaties/onderzoeken 
kunnen aandragen voor een bijdrage 
vanuit het Vriendenfonds 

 


