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1. Algemene gegevens
Adres Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis

KvK-nummer
Bankrelatie
Fiscaal nummer:
Website
Email
Tel.nr.
ANBI-status

Bosboomstraat 1
Postbus 80250
3508 TG Utrecht
41185611
Van Lanschot Bankiers
803541740
www.diakonessenhuis.nl/vrienden
vrienden@diakhuis.nl
088-2509705
verkregen in 2014

2. Beleid Stichting Vrienden
De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis heeft als statutaire doelstelling ‘het aan de stichting
Diakonessenhuis ter beschikking stellen van middelen voor de bekostiging van voorzieningen en
activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie. Tot de
doelstelling behoort niet het verstrekken van financiële middelen ter vereffening van
exploitatietekorten van het Diakonessenhuis’.
Voor de verwezenlijking van haar doelstelling geeft de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis
uitvoering aan:
a. Fondsvermogenbeheer;
b. Het verkrijgen van giften, legaten en erfstellingen;
c. Het verkrijgen van bijdragen en subsidies en al wat verder op wettige wijze wordt verkregen.
Werkwijze
De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis wil haar doelstelling bereiken door het werven van
‘Vrienden’ (particuliere donateurs en bedrijven en het verkrijgen van subsidies). Van Vrienden wordt
verwacht dat zij (liefst voor een periode van ten minste drie jaar) een vast bedrag overmaken aan de
Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis. Het is mogelijk een algemene gift te geven of een
(deel)project te adopteren.
Projecten
De projecten van de Stichting vrienden hebben tot doel:
 het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het welzijn van de patiënt of
 zorginnovatie en –vernieuwing of
 klinisch wetenschappelijk onderzoek of
 het creëren van verbondenheid van het Diakonessenhuis met specifieke groepen bewoners in
haar verzorgingsgebied zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking.
De Raad van Bestuur van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis neemt aan de hand van
een vastgesteld toetsingskader, een besluit over projecten en/of mede financiering van klinisch
(medisch) wetenschappelijk onderzoek waaraan middelen ter beschikking worden gesteld en maakt
dit besluit bekend aan de Raad van Bestuur van de Stichting Diakonessenhuis. In dit jaarverslag wordt
verantwoording afgelegd over de projecten en/of mede financiering van klinisch (medisch)
wetenschappelijk onderzoek waaraan door de Stichting vrienden middelen ter beschikking zijn gesteld
in 2018.
3. Financieel beleid
Het boekjaar van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis is gelijk aan het kalenderjaar. De
Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis is niet omzetbelastingplichtig. Het eigen vermogen van
de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis bestaat uit een algemene reserve en een aantal
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bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis
ontvangt geen overheidsbijdragen voor de verwezenlijking van haar doelstelling. De Stichting
Vrienden van het Diakonessenhuis hecht aan inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid ten opzichte
van potentiële sponsoren en/of subsidieverstrekkers.
De jaarrekening 2018 is opgemaakt, de specifieke toelichting is in de jaarrekening per paragraaf
opgenomen.
4. Governance
De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis kent een Raad van Bestuur en een Raad van
Toezicht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide organen zijn beschreven in de
stichtingsstatuten. De besluitvorming over de jaarlijkse besteding van middelen is de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid.
De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en drie leden.
Voor de gegevens van genoemde personen wordt verwezen naar de jaarrekening 2018.
Er zijn geen bestuurskosten.
Bij alle activiteiten worden de vereiste transparantie en vertrouwelijkheid in acht genomen worden
evenals de privacy vereisten vanuit de AVG.
De komende jaren zal een plan worden gemaakt over governance, (perspectieven op)
fondsenwerving en doelbesteding. Dan zal duidelijk worden of de stichting in de huidige vorm zal
worden voortgezet.
5. Activiteiten Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis 2018
In 2018 is er actief gewerkt aan het meer bekendheid geven aan de mogelijkheid om
financieringsaanvragen in te dienen bij de Stichting Vrienden. Dit heeft geleid tot meer aanvragen dan
in vorige jaren.

Jubileum “Delen van beelden en verhalen Diakonessenhuis 175 jaar”
In het kader van het jubileum in 2019 is de Stichting Vrienden sponsor van een aantal jubileumactiviteiten. In 2018 is de jubileumcampagne en het campagneplan gemaakt en vastgesteld en zijn de
voorbereidingen begonnen. Verhalen van (ex)patiënten en (ex)medewerkers worden opgehaald en
gedeeld om in 2019 zichtbaar én voelbaar te maken dat het Diakonessenhuis al 175 jaar zorgzame
aandacht voor patiënten uit de regio biedt en blijft bieden, om onze naamsbekendheid te vergroten en
relatie met relevante stakeholders te bestendigen. Een fototentoonstelling over 175 jaar
Diakonessenhuis is voorbereid.
Stilteruimte
Het Diakonessenhuis Utrecht zal in 2019 een nieuwe Stilteruimte in gebruik nemen, zodat het
Diakonessenhuis een laagdrempelige plek biedt voor patiënten, bezoekers, medisch specialisten en
medewerkers om even op adem te komen. De Stilteruimte wordt intern gedragen, spreekt gebruikers
aan en zal zowel fysiek als online goed vindbaar zijn. In 2018 is het Programma van Eisen gemaakt, is
een locatie gekozen en is samen met de Cliëntenraad en de Geestelijk verzorgers gewerkt aan ideeën
voor de inrichting. Vooruitlopend op de bouw is in 2018 wel reeds geld beschikbaar gesteld voor de
restauratie van het orgel.
Verblijfkamers familie
Eind december 2018 is de omvang van de overnachtingsbehoefte van familie patiënten onderzocht, is
duidelijk hoeveel verblijfkamers we wanneer en waar gaan realiseren en hoeveel geld nodig is van
Stichting Vrienden om de verbouwing en inrichting te realiseren.
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Aanpassingen Kinderafdeling
Voor kinderen die op de wachtkamer van de OK liggen is meer geborgenheid en welkome afleiding en
ontspanning geregeld. Ook kinderen die op de kinderafdeling liggen hebben de kans gekregen om
mee te beslissen in de zorg die ze krijgen. Beide activiteiten zijn in 2018 helemaal gerealiseerd. De
aanpassingen zijn vereisten voor het behoud van Gouden Smiley.
Inrichting verblijfruimte Neuro/Long
Het Diakonessenhuis wil uitnodigende en veilige ruimte bieden aan revaliderende, doorgaans
kwetsbaar oudere patiënt. De ouderenafdeling in Zeist heeft als voorbeeld gediend. In 2018 zijn op de
afdeling neurologie/longgeneeskunde de geïnventariseerde aanpassingen gerealiseerd.
Beleef TV
Door aanschaf en inzet van BeleefTV wil Team ZA2 oudere patiënten zo veel mogelijk activeren om
achteruitgang in het ziekenhuis te beperken en/of complicaties te voorkomen, opdat zij sneller naar
hun vertrouwde thuisomgeving terug kunnen gaan. In 2018 is verkend wat nodig is en wat dit kost,
begin 2019 zal het project worden gerealiseerd.
Bedtime Stories
Het Diakonessenhuis wil de zorg voor ouderen zo goed mogelijk inrichten, op een slimme manier, mét
persoonlijke aandacht. Het initiatief Bedtime Stories draagt daar aan bij en voegt daarmee waarde toe
voor onze patiënten. 300 oudere patiënten op verschillende afdelingen krijgen voorleessessies
aangeboden.
Studielandschap
Tenslotte is in 2018 de toezegging gedaan voor het inrichten van een zogenaamd studielandschap:
fysieke nieuwe werk- en opleidingsruimtes in het Diakonessenhuis. Het nieuwe Studielandschap
ondersteunt kwalitatief hoogwaardige zorg, door goede opleidingen en intensievere samenwerking
tussen specialismen, disciplines en afdelingen te faciliteren.
Projectleiding
Voor de begeleiding en realisatie van alle bovengenoemde projecten is in 2018 uit de gelden van de
Stichting Vrienden een projectleider gefinancierd.
Bevorderen en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek
Naast het welzijn van patiënten en het leveren van uitstekende patiëntenzorg is ook het onderzoek ter
verbetering van deze zorg van groot belang. De onderzoekslijnen van het Diakonessenhuis zijn
Oncologie, met focus op borstkanker en darmkanker, Geriatrie, Infectie en Vrouw en Kind.
Deze onderzoekslijnen sluiten aan bij de strategische thema’s van het Diakonessenhuis.
Daarnaast zijn er de ‘parels van Diakonessenhuis’: mooie, kleinere onderzoeksonderwerpen,
kenmerkend voor het onderzoek, de patiëntenpopulatie en gezondheidsproblematiek van het
Diakonessenhuis. De volgende zijn ‘parels’ benoemd: Liesbreuk en Pijnbehandeling.
Om het wetenschapsbureau tijdelijk te faciliteren is voor de duur van drie jaar ondersteuning vanuit de
Stichting Vrienden aangeboden.
In 2018 is het wetenschapsplan vastgesteld en zijn voor een bedrag van € 50.000 de
wetenschapsbeurzen uitgereikt. De wetenschapscommissie heeft, op basis van een aantal
vastgestelde criteria, de Raad van Bestuur geadviseerd welke onderzoeken een bijdrage zouden
kunnen ontvangen.
Daarnaast is in 2018 een bedrag van € 5000 uit de gelden van de Stichting Vrienden verdeeld over
een aantal individuele bijdragen voor de drukkosten van een proefschrift en/of congresbezoek in het
kader van promotieonderzoek.
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