De Stichting Vrienden van Bernhoven, zet zich onafhankelijk en belangeloos in om het verblijf
van de patiënt zo aangenaam, sfeervol en aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit zorgt namelijk
voor minder stress, voor rust en voor een sneller herstel. Een sfeervolle omgeving draagt mede
bij aan het welbevinden van onze patiënten en bezoekers. Ziek zijn is immers al vervelend
genoeg.
Al deze extra's kunnen niet betaald worden uit het reguliere zorgbudget. Het zorgbudget is
namelijk uitsluitend bestemd voor het verlenen van de zorg.
De Stichting werft bijdragen, in de vorm van giften en donaties ten behoeve van doelen die
niet uit de reguliere middelen van Bernhoven betaald kunnen worden.
Graag informeren wij u over onze activiteiten in het jaarverslagjaar 2019. Wij konden dit alles
alleen organiseren dankzij de gewaarde financiële steun van onze donateurs en sponsoren!

De Stichting Vrienden van Bernhoven wil een verbinding maken tussen het ziekenhuis en de
samenleving, door de inwoners uit het verzorgingsgebied te betrekken bij hún ziekenhuis.
Leidraad hierin is de belofte van Bernhoven die ook voor de Vrienden van Bernhoven geldt,
namelijk dat wij werken vanuit liefde voor mensen.
Dit alles om wensen te realiseren om het voor patiënten en bezoe kers nog aangenamer te
maken. Met familiekamers, bedbanken, speelplekken, kunst en groen zorgen we onder andere
voor meer comfort van patiënten.

Onze ambitie en droom is dat wij uit liefde voor mensen samen de allerbeste gezondheidszorg
creëren, in een prettige en aangename omgeving.
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Wij willen een vooruitstrevende fondsenwervende stichting zijn. Om zo gericht mogelijk te
kunnen besteden en werven, zijn zeven wervingspeilers benoemd die aansluiten bij de
meerjarenstrategie van Bernhoven, te weten:
1. Aandacht voor comfort
2. Zorg voor kinderen
3. Kwetsbare ouderen
4. Oncologie
5. Ruimte voor beweging
6. De kracht van kunst
7. De werking van de natuur
8. Overige

Het stichtingsbestuur van de Vrienden van Bernhoven zijn 2019 fris gestart. Met de komst van
een nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van Bernhoven, Wobine Buijs -Glaudemans
(burgemeester van Oss), bestuurslid Mark van der Leest en projectleider Floor van den Bogaart
heeft de stichting weer meer gezicht en slagkracht gekregen. Aan het eind van het verslagjaar
heeft een bestuurslid besloten om een punt te zetten achter zijn jarenlange betrokkenheid bij
de Vrienden van Bernhoven. Dit betrof Marcel Schenkels, een intern bestuurslid en man van
het eerste uur. Zijn rol wordt overgenomen door Simone Gielen waardoor het bestuur nog
steeds zeven leden telt. In 2019 kwam het bestuur acht keer bij elkaar.
Een bestuur met enthousiaste mensen met hart voor Bernhoven wordt ondersteund door de
projectleider Vrienden van Bernhoven: Floor van den Bogaart. Zij is in Bernhoven het centrale
aanspreekpunt voor alle vragen en activiteiten op het gebied van sponsoring en
fondsenwerving. Zij ontvangt enige secretariële ondersteuning van het directiesecretariaat.

De stichting is in 2019 actief gestart met het opbouwen van een levendig en groeiend netwerk
van Vrienden en Bedrijfsvrienden en kan toegevoegde waarde creëren voor de
Bedrijfsvrienden.

Totaal is €174.126,00 aan baten ontvangen in 2019, waaronder €3.379,00 aan ongeoormerkte
giften, €168.438,00 aan projectgebonden donaties en €2.309,00 aan donaties in natura.
De bestedingen aan projecten bedraagt €159.080,00. Daarnaast is €2.309 aan donaties in
natura uitgevoerd. Het bestedingspercentage baten in 2019 was 93%.
In 2019 zijn diverse wensen gerealiseerd en heeft Bernhoven declaraties verricht aan stichting
Vrienden van Bernhoven na oplevering van de projecten.
De verhouding tussen de bestedingen en de wervingskosten en kosten van beheer en
administratie zijn acceptabel, aangezien Bernhoven grotendeels zorgdraagt voor de kosten van
overhead. Daarnaast voeren de bestuursleden van de stichting Vrienden van Bernhoven hun
taken onbezoldigd uit. Hierdoor zijn de bestedingen in deze verhouding relatief hoog. Om deze
zelfde reden zijn de wervingskosten in verhouding tot de geworven baten relatief laag en
daarom acceptabel.
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Ook is er in 2019 €9.050,00 ontvangen aan financiële sponsoring en specifiek bestemd voor
Bernhoven ter dekking van de kosten van de sportkleding.
Donaties in Natura
Diverse bedrijven hebben Stichting Vrienden van Bernhoven activiteiten en producten in
natura geschonken. Deze zijn gewaardeerd op €2.309,00.
Stichtingen en Fondsen op naam
Van twee stichtingen is in 2019 een schenking ontvangen, te weten van Stichting Roparun met
een waarde van €2.710,00 en van Stichting Mgr. Ariënshuis met een waarde van €695,00.

In 2019 zijn zes wensen gerealiseerd en één groot project opgestart dankzij bijdragen van
particuliere donateurs, bedrijfsvrienden en fondsen.
Het grote project in 2019 was de aankleding en inrichting van de polikliniek oncologie. Dit
project heeft een doorlooptijd tot medio mei 2020. Het grootste deel van de focus in 2020 zal
naar dit project gaan.
De projectinformatie van lopende en afgesloten projecten is te vinden op
www.vriendenvanbernhoven.nl/onze-wensen/
Datum (2019)

Donaties en activiteiten 2019

25 februari

In gebruik name van de Difiets op de dialyse afdeling.

29 april

Honorering aanvraag Roparun voor 100 Keppie slaapmutsen

22 mei

Uitreiking eerste ziekenhuisklets

6 juli

Wereldkusweek, een SMS actie werd hiervoor gehouden

12 juli

Donatie Petrus Parochie uit Uden, wat wordt besteed aan de brusjeskoffer
voor de kinder- en jongerenafdeling.
Donatie van groep 8 van de Kleine Wereld uit Oijen, wat wordt besteed
aan de aanschaf van een verrijdbare kar waarop het beeldscherm en de
spelcomputers komen zodat kinderen die op hun kamer moeten blijven
ook daar kunnen gamen.

20 augustus

Introductie banner en flyer van de Vrienden van Bernhoven

6 september

Komst telefoon oplaadpunt in de centrale hal

10 september

Eerste netwerkbijeenkomst met serviceclubs uit de regio

18 september

Werkbezoek bij bedrijf Medica Europe in Oss

30 september

Overhandiging dekentjes overleden kindjes aan de kraamafdeling

2 oktober

Tweede netwerkbijeenkomst met serviceclubs uit de regio

17 oktober

Komst van de videobrillen voor de kinder- en jongerenafdeling

23 oktober

Terugblikmoment met de serviceclubs uit de regio
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11 november

Netwerkbijeenkomst voor genodigde bedrijven uit de regio

21 november

Oproep op social media aan bedrijven om Vrienden te adopteren als het
goede doel voor het kerstgeschenk

3 december

Deelname eerste landelijke Giving Tuesday Day, waarvoor aandacht is
gevraagd op social media

11 december

Eerste VriendenNieuws is een feit en per e-mail verspreid onder onze
Vrienden

17 december

Werkbezoek bij bedrijf IBN in Uden

De belangrijkste (algemene) risico's en onzekerheden betreffen de solvabiliteit en het in
standhouden van de baten uit fondsenwerving in de toekomst. De solvabiliteit wordt afdoende
in stand gehouden, doordat er niet eerder geld worden uitgegeven aan een project, dan dat er
is ontvangen. Doordat Bernhoven de kosten voor overhead draagt, wordt er daarnaast niet
ingeteerd op het eigen vermogen.

Onze doelstelling is om, verspreid over het jaar, iets extra’s te doen voor de patiënten, hun
naasten en bezoekers van Bernhoven. In 2019 hebben we hiertoe een mooie aanzet gemaakt.
Voor 2020 staat de werving voor het realiseren van de ‘ruimte van verbinding’ op de polikliniek
oncologie op het programma. Wij hopen dit doel te realiseren. Maar alleen dankzij uw donaties
en sponsoring kunnen wij dit allemaal doen.
Namens het bestuur (in 2019) en projectleider van Stichting Vrienden van Bernhoven,
Wobine Buijs-Glaudemans (voorzitter), Pauline Poiesz (secretaris), Sjang van Hout
(penningmeester), Mark van der Leest, Geert van den Enden, Marcel Schenkels, Stella van
Emmerik en Floor van den Bogaart.
Reacties zijn welkom via info@vriendenvanbernhoven.nl
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