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1. Bernhoven
Toekomstbestendige zorg voor de regio Oss, Uden en Veghel. Dat is waar Bernhoven voor staat. Hoe
zorgen we ervoor dat in dit snel veranderende zorglandschap de kosten beheersbaar worden
gehouden, zonder in te leveren op kwaliteit? Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we het
roer omgegooid. En volgen we een koers waar steeds betere, slimmere en zinniger zorg voorop staat.
Bij de zorg staat de patiënt in het middelpunt van onze aandacht en voorop bij al ons handelen; onze
patiënten beslissen mee over hun zorgtraject. Daarnaast werken we intensief samen met de
huisartsen, andere zorgverleners uit de regio en patiëntenorganisaties. Maar ook met
zorgverzekeraars. Met hen hebben we waardevolle afspraken gemaakt om ervoor te kunnen zorgen
dat onze toekomstbestendige zorg ook écht toekomstbestendig is.
Deze notitie is opgenomen als onderdeel van de beleidsnotitie subsidie- en fondsenwerving. In deze
notitie gaat het om inkomsten verworven via sponsoring, vanuit de Stichting Vrienden van
Bernhoven.
2. Definitie sponsoring
Onder sponsoring verstaan we: het geheel van activiteiten waarbij de partij die optreedt als sponsor
geld en/of op geld waardeerbare prestaties levert aan de gesponsorde partij. In ruil daarvoor levert
die een tegenprestatie, gewoonlijk in de vorm van communicatiemogelijkheden voor de sponsor, om
imago en naamsbekendheid van de sponsor te verbeteren. Indien geen sprake is van een
tegenprestatie, wordt gesproken van een schenking of donatie.
3. De Stichting Vrienden van Bernhoven
De Stichting Vrienden van Bernhoven heeft volgens akte ten doel het verlenen van financiële en
materiële steun aan Bernhoven bij de uitvoering van taken die wel tot de doelstelling van het
ziekenhuis zijn te rekenen, maar waarvan de kosten niet ten laste van diens exploitatierekening
kunnen of mogen worden gebracht.
Dit doet de Stichting o.a. door bijdragen te werven, in de vorm van giften en donaties en deze
vervolgens te bestemmen voor speciale voorzieningen, die buiten de reguliere budgetten vallen van
het ziekenhuis.
De stichting heeft een bestuur, dat uit vrijwilligers bestaat. Het bestuur is opgebouwd uit een interne
en externe vertegenwoordiging. De interne vertegenwoordiging bestaat uit de directie van het
ziekenhuis, de voorzitter van de stafmaatschappen en het afdelingshoofd communicatie en
patiëntenvoorlichting. De externe vertegenwoordigers van de stichting vervullen naast het dagelijkse
bestuur het formele stichtingsbestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris). Zij hebben allen een
sterke binding met het ziekenhuis en/of het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Het bestuur van
de stichting wordt ondersteund door de projectleider van afdeling Innovatie en Strategie Bernhoven
die zich inzet voor de Stichting Vrienden van Bernhoven.
Inkomsten
Het verwerven van sponsorgelden loopt via de Stichting Vrienden van Bernhoven. De inkomsten van
de stichting bestaan uit:
- Sponsoring door bedrijven op projectbasis of in natura
- Sponsoring door particuliere donateurs
- Gelden verworven uit (sportieve) evenementen

De gelden die de Vrienden van Bernhoven genereren kunnen worden beschouwd als een eigen
'fonds' van waaruit Bernhoven projecten realiseert. De Vrienden van Bernhoven leveren daarnaast
een kwalitatieve bijdrage aan Bernhoven; het biedt Pr-waarde en heeft tot doel verbinding en
betrokkenheid van inwoners in de regio met het ziekenhuis te vergroten. De stichting beperkt haar
fondsenwervende activiteiten tot het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.
Uitgaven
De stichting kent de gelden toe aan (vooraf) vastgestelde projecten voor het ziekenhuis. Onder het
kopje ‘routing’ worden de inclusiecriteria besproken. De voorzitter van de Stichting Vrienden van
Bernhoven en de algemeen directeur zijn oprichters van de bankrekening. Functionarissen met
beperkte handelingsbevoegdheden zijn benoemd. Manager Communicatie en Relaties heeft
mandaat om betalingen voor de stichting te verrichten tot een bedrag van € 25.000,-. Voor hogere
bedragen dient de penningmeester te tekenen voor akkoord. De fondsen- en subsidieondersteuner is
bevoegd om betalingen klaar te zetten voor betaling. Deze betalingen worden door de
leidinggevende geaccordeerd.
De stichting heeft een eigen bankrekeningnummer. De gemaakte kosten voor de stichting (vanuit het
ziekenhuis) worden periodiek doorberekend aan de stichting, tot een maximum van 20 % van de
inkomsten van de stichting. De stichting heeft de ANBI-status. Het financieel jaarverslag van de
stichting wordt samengesteld door de financiële afdeling van Bernhoven.
4. Ontwikkelingen
In de veranderende omgeving waarin de zorg zich bevindt, wordt sponsoring een steeds
belangrijkere bron van inkomsten en verbindende factor met de regio. Sinds 5 juni2012 zijn er de
Vrienden van Bernhoven. Met de oprichting van de Stichting Vrienden van Bernhoven beoogt het
ziekenhuis de relatie met particulieren en bedrijven in de regio Oss - Uden - Veghel op te bouwen en
te versterken.
In eerste instantie lag de nadruk in 2010 en in 2011 op de werving van ‘bedrijfsvrienden’. Met circa
35 bedrijfsvrienden is een mooie start gemaakt. In de beginjaren zijn dankzij de Vrienden van
Bernhoven enkele belangrijke projecten gerealiseerd zoals de kindvriendelijke website
www.bernhovenkids.nl en het project ‘Kind in beeld’. Kind in beeld maakt het mogelijk dat ouders
ook vanuit huis hun pasgeboren kind kunnen zien op de website van Bernhoven. Een veilig gevoel
voor ouders die hun kindje nog niet mee naar huis mogen nemen.
Doelstellingen voor de aankomende periode zijn:
 Professionaliseren van de stichting.
 Vergroting van de sympathie en het draagvlak voor de Vrienden van Bernhoven.
 Projectgecentreerd gaan werken, waarbij meer geoormerkte donaties worden geworven.
 Vergroting van de naamsbekendheid van de Vrienden van Bernhoven.
Alle inkomsten worden voortaan uitsluitend bij de vriendenstichting vastgelegd. Het ziekenhuis is
verantwoordelijk voor de realisatie van projecten en is contractpartner voor leveranciers. De
sponsorgelden en de tegenprestaties lopen via de vriendenstichting.
5. Voorwaardenbeleid besteding sponsorgelden
Uitgangspunt is dat Bernhoven zich uitsluitend verbindt met ondernemingen en groeperingen die
met respect opereren voor de belangen van de ziekenhuisorganisatie en haar maatschappelijke
functie. Op geen enkele wijze mag de onafhankelijkheid van de zorg en de keuzevrijheid van de
patiënt worden aangetast. Bernhoven streeft naar het handhaven van een neutrale, geruststellende

omgeving. Dat betekent dat er op gepaste wijze wordt omgegaan met openbare communicatieuitingen. Op geen enkele wijze kan sponsoring leiden tot het verlenen van voorrang in zorg of het
verstrekken van gegevens over cliënten aan de sponsor of diens relaties. De uitvoering van het
sponsorbeleid ligt bij de Vrienden van Bernhoven.
De inkomsten van de Stichting komen volledig ten goede aan het welzijn van de patiënten en
bezoekers van het ziekenhuis. Sponsoraanvragen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

-

Elke aanvraag voor een project is goedgekeurd door het ziekenhuis. Het ziekenhuis
garandeert de uitvoering van het project binnen de daarvoor per aanvraag vastgestelde
termijn;
Het project valt buiten het reguliere budget van het ziekenhuis;
De kosten van het project bevatten geen exploitatiekosten, zoals personele kosten,
afschrijvingen e.d.;
De aanvraag is concreet uitgewerkt in het format ‘aanvraag additionele financiering’;
De aanvraag sluit aan bij de beleidsuitgangspunten van het ziekenhuis;
Het project is aansprekend, voor zowel doelgroep als voor de gever;
Aanvragen worden jaarlijks gescand en ingediend voor 30 oktober van het lopende boekjaar,
zodat deze kunnen worden meegenomen in de begroting van de stichting van het volgende
begrotingsjaar

Routing
De stichting wil werken op basis van een meer projectmatige en planmatige aanpak, die goed is
afgestemd met het ziekenhuis. In de PR & communicatie en de administratie rondom de stichting
werken het ziekenhuis en de stichting samen. Het definiëren van sterke projecten die aanhaken bij
het beleid van het ziekenhuis is taak van het ziekenhuis. Projecten die aan het beleid voldoen kunnen
naar alle waarschijnlijkheid rekenen op een breed intern draagvlak binnen de organisatie. Dit
vergroot de betrokkenheid van de organisatie van het ziekenhuis bij de stichting.
In samenspraak met het ziekenhuis selecteert het stichtingsbestuur een x aantal projecten waaraan
de sponsorgelden besteed worden. De verantwoordelijkheid voor het aangaan van de
sponsorovereenkomsten ligt bij het stichtingsbestuur.
Selectie van sponsors
Elk bedrijf of maatschappelijke groepering met respect voor de belangen van Bernhoven en zijn
maatschappelijke functie, kan in principe als mogelijke sponsor benaderd worden of zichzelf
aanmelden. De doelstellingen van de sponsoren mogen niet conflicteren met de doelstellingen van
het ziekenhuis en/of zodanig verwant zijn met het ziekenhuis dat het de geloofwaardigheid van het
ziekenhuis en zijn vertegenwoordigers zou kunnen aantasten. Bij twijfel hierover is de stem van het
ziekenhuis doorslaggevend.
Alle organisaties waarvan doelstelling, handelen, optreden en nevenactiviteiten strijdig zijn met de
doelstellingen van de gezondheidszorg zijn per definitie uitgesloten (Bijvoorbeeld: tabaks-, en
alcoholleveranciers).
Leveranciers van het ziekenhuis kunnen als sponsor optreden. In de inkoopcontracten en
leveringsovereenkomsten tussen deze leveranciers en het ziekenhuis mag op geen enkele wijze
verband worden gelegd of stilzwijgend bestaan tussen de sponsorbijdrage en de zakelijke
overeenkomst. De sponsoring geschiedt belangeloos en zonder andere tegenprestatie dan
beschreven onder 'definitie sponsoring'.

6. Sponsoring door Bernhoven
Met enige regelmaat wordt Bernhoven benaderd door derden, die vragen om (financiële) sponsoring
door het ziekenhuis. Uitgangspunt is, dat we dit niet doen, omdat we geen maatschappelijke
organisaties financieren met middelen die voor de zorg bestemd zijn.
Indien een sponsorverzoek toch gehonoreerd wordt, gaat het om sponsoring anders dan met
financiële middelen. Er kan gedacht worden aan ondersteuning van tijd en mankracht, het
beschikbaar stellen van ruimten, het ondersteunen bij publiciteit en dergelijke. Dit gebeurt alleen
met schriftelijke toestemming van het directiecomité.
Het verzoek moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het bedrijf of de
maatschappelijke groepering waarvan het verzoek afkomstig is, opereren met respect voor de
belangen van Bernhoven en zijn maatschappelijke functie. De doelstellingen van de sponsorvrager
mogen niet conflicteren met de doelstellingen van het ziekenhuis en/of zodanig verwant zijn met het
ziekenhuis dat het de geloofwaardigheid van het ziekenhuis en zijn vertegenwoordigers zou kunnen
aantasten. Alle organisaties waarvan doelstelling, handelen, optreden en nevenactiviteiten strijdig
zijn met de doelstellingen van de gezondheidszorg zijn per definitie uitgesloten (bijvoorbeeld: tabaksen alcohol leveranciers). Het verzoek moet daarnaast een directe link hebben met onze kerntaak (het
leveren van zorg) en bijdragen aan onze doelstellingen.

