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Inleiding
Op 17 maart 2009 is de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna: ‘de Stichting’)
opgericht met als doel het bevorderen van het welzijn van de patiënten en bezoekers van het
ziekenhuis.
De Stichting werft geld, middelen en tijd bij particulieren, ondernemingen en instellingen.
Zodat extra voorzieningen kunnen worden gerealiseerd, die niet uit het reguliere
ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Zo helpen wij het JBZ een omgeving te creëren die
een positieve invloed heeft op het welbevinden van de mensen in de omgeving van ’sHertogenbosch. Sinds de oprichting heeft de Stichting al veel grote en kleine voorzieningen
kunnen realiseren, met een waarde van ruim 3 miljoen euro.
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt gedacht vanuit ‘positieve gezondheid’. Hierin staat
kwaliteit van leven centraal. Samen bepalen wat er nodig is, zodat de patiënt zo lang mogelijk
het leven kan leiden dat hij/zij wil. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: het dagelijks
functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving, lichaamsfuncties (fitheid, conditie,
bewegen, eten) en mentaal welbevinden. Aanvragen voor projecten zullen aan deze aspecten
worden getoetst.
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Doelstellingen
Statutaire doelstelling Stichting Vrienden JBZ
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
De stichting heeft als doel het bevorderen van de belangen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis,
waaronder begrepen het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis,
voornamelijk door het inzamelen van (geld)middelen bij instellingen, ondernemingen en
particulieren.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
o het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van projecten die het
welzijn van de patiënten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevorderen
o het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform de
doelstelling.
Lange termijn doelstelling (2020-2025) Stichting Vrienden JBZ
“In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn het hoogste
cijfer in Nederland”. Dit is het gewaagde doel wat het Jeroen Bosch Ziekenhuis zichzelf gesteld
heeft. Een uitdagend toekomstbeeld dat onmogelijk lijkt, maar het niet is als iedereen zich er
voor inzet en er in gelooft.
Gezondheidswelzijn wil zeggen; de manier waarop mensen hun gezondheid ervaren. Het
concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber sluit hier goed op aan en dus heeft het
Jeroen Bosch Ziekenhuis dit concept omarmd.
Het JBZ werkt intensief samen met (zorg)partners in de regio. Hierbij wordt vooral gekeken
naar wat mensen wél kunnen. In plaats van ziekte wordt meer uitgegaan van gezondheid.
Met inachtneming van de statutaire doelstellingen, helpt de Stichting het JBZ de komende
jaren met het behalen van het doel.
Doelstellingen 2020 Stichting Vrienden JBZ
1. Doelfonds wetenschappelijk onderzoek
Het JBZ is in het bezit van een onderzoek fonds; het zogenaamde JBZ stipendium. De
financiële middelen van dit fonds worden verkregen uit subsidies en zijn beperkt.
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor het behalen van het
doel wat het JBZ zichzelf gesteld heeft.
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De Stichting Vrienden zal zich m.i.v. januari 2020 gaan inzetten om meer
patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, passend binnen de
doelstellingen zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten. Ondersteuning zal deels
vanuit vaste inkomsten en deels door actieve fondsenwerving komen.

2. Relatiebeheer
2.1 Interne ambassadeurs (“schakels”)
De stichting heeft een aantal interne ambassadeurs, genaamd “schakels”. Schakels
zijn over het algemeen werkzaam in de patiëntenzorg en weten als geen ander wat
patiënten nodig hebben. Zij vormen dan ook de schakel tussen de afdeling en de
Stichting Vrienden en stellen voorzieningen en projecten voor die het verblijf voor
de patiënten en bezoekers van het JBZ aangenamer maken.
2.2 Vrijwilligers
Een van de initiatieven van de stichting Vrienden is de “Vriendendiensten”.
In totaal zijn er 25 vrijwilligers actief voor de Vriendendiensten. Dagelijks is een
aantal van hen te vinden op de boulevard van de hoofdvestiging en op de
buitenlocaties van het JBZ. Zij helpen patiënten en bezoekers bij het inloggen van
het elektronisch patiëntendossier en kunnen informatie geven en ondersteuning
bieden aan laaggeletterden.
2.3 Vrienden
Dankzij +/- 1.100 “Vrienden” (vaste donateurs) heeft de stichting maandelijks een
vaste bron van inkomsten.
2.4 Externe relaties
In ’s-Hertogenbosch en omstreken voelen vele bewoners, bedrijven, serviceclubs en
instanties zich betrokken bij de Stichting Vrienden en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Deze mensen zetten zich op allerlei manieren in en/of bieden financiële steun.
Dankzij deze betrokkenheid hebben wij al honderden projecten kunnen realiseren.
De Stichting dankt haar succes aan de vaste donateurs, externe relaties, vrijwilligers en
interne ambassadeurs (“schakels”). Zonder hen hebben wij geen bestaansrecht, daar
zijn wij ons terdege van bewust. Relatiebeheer heeft daarom voortdurend onze
aandacht. Zo organiseren wij o.a. ten minste een keer per jaar een bijeenkomst voor
onze Vrienden en relaties. Ook houden wij hen op de hoogte van onze activiteiten d.m.v.
nieuwsbrieven en social media (Facebook en Instagram).
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3. Imago
In 2019 bestond de Stichting 10 jaar. Onze ambitie is om actueel, relevant en in
beweging te blijven.
In 2020 zal tijd worden besteed aan het imago van de Stichting. Beelden binnen
communicatie items zullen worden aangepast aan de huidige tijd. Wij zullen aanhaken
aan de nieuwe communicatie van JBZ en op zoek gaan naar initiatieven om meer
bekendheid te creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van presentaties aan
diverse regionale netwerken en het onderzoeken naar samenwerking.
4. Website
Het JBZ heeft in januari 2019 een nieuwe website gelanceerd. Deze heeft veel meer
functionaliteiten en is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker dan de website van de
Stichting Vrienden.
Begin 2020 wordt de website van de Stichting Vrienden geïntegreerd in de corporate
website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Een moderne website i.c.m. het nieuwe imago
zal ons helpen meer bekendheid te creëren in de regio ’s-Hertogenbosch.
Werkzaamheden van de Stichting
- Het bestuur van de Stichting vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. In deze vergaderingen
komt o.a. het volgende aan de orde:
o Besluitvorming over ingediende projectaanvragen;
o Financiële zaken, waaronder middelen generende activiteiten;
o Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven worden besproken en geëvalueerd;
o Voortgang en status van projecten;
o Lopende zaken;
o Bestuurszaken;
- Jaarlijks opstellen en tussentijds evalueren van het financieel jaarverslag.
- Jaarlijks opstellen en tussentijds evalueren van het beleidsplan.
Werving van inkomsten
De Stichting is financieel gezond en beschikt over ruim 1.100 donateurs (“Vrienden”) die
zorgen voor een vaste bron van inkomsten. Daarnaast heeft de Stichting een groot aantal
betrokken zakenrelaties, instanties en serviceclubs waarop met regelmaat een beroep gedaan
kan worden. Grootschalige events die georganiseerd worden, vallen onder het BTW regiem –
hierover zijn afspraken gemaakt met de belastingdienst.
Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen van de stichting wordt in liquiditeiten aangehouden om een tweetal redenen:
1. Voortvarend te kunnen handelen indien interessante projecten zich voordoen;
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2. Het bestuur wil geen enkel beleggingsrisico lopen.
De administratie en het bankverkeer gebeurt door een medewerkster van de afdeling FC&I van
het ziekenhuis. Deze persoon heeft een betalingsbevoegdheid tot € 5.000,--; daarboven moet
de voorzitter of penningmeester bijtekenen. Er is een externe accountant aangesteld die de
jaarrapportage verzorgt.
Uit de gelden van de donateurs en sponsoren worden de reguliere projecten betaald. Hierbij
moet gedacht worden aan bijv.: kinderspeelhoek, familiekamer, fietslabyrinth, etc. Aangezien
de afgelopen jaren door grote events extra middelen zijn verkregen is er thans een ruime
kaspositie die ons in staat stelt meer te doen dan de jaarlijkse inkomsten. Thans vindt er
binnen het bestuur een brainstorming plaats om het accent van de uitgaven deels te gaan
verleggen naar het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Uitgaven en kosten
Jaarlijks is een bedrag beschikbaar gesteld voor eventuele onvoorziene uitgaven voor lopende
projecten en honorering van kleine projecten. Voor 2020 kan zo nodig, in geval van geschikte
projecten een substantieel hoger bedrag worden uitgeven dankzij de opbrengst van het
fondsenwervend gala dat in maart 2019 heeft plaatsgevonden. Gehonoreerde projecten zijn
altijd terug te vinden in het financieel jaarverslag op de website.
Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Het JBZ draagt de lasten van de personele
ondersteuning.
Per eind september 2019 stond er een bedrag ad € 106.000 uit aan verplichting i.v.m.
gehonoreerde projecten die nog gerealiseerd en betaald moeten worden. Een aantal van deze
projecten zullen de jaarwisseling overschrijden. Er is nog geen zicht op reserveringen voor
projecten die in de komende jaren gerealiseerd gaan worden.
Evaluatie en controle
In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van de uitvoer van dit beleidsplan bewaakt
en geëvalueerd. In het financieel jaarverslag, voorzien van een accountantsverklaring, wordt
hiervan verslag gedaan. De Belastingdienst ziet er op toe dat voldaan wordt aan de A NBI-eisen.
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