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1 Inleiding 
De Stichting Vrienden OLVG is in 2016 ontstaan uit het samengaan van de Stichting Onze Lieve 
Vrienden (van het voormalige Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) en de Stichting Vrienden van SLAZ (van 
het voormalige Sint Lucas Andreas Ziekenhuis). Na de fusie tussen beide ziekenhuizen tot OLVG, zijn 
ook de twee vriendstichtingen gefuseerd. Stichting Vrienden OLVG zet zich in voor beide locaties van 
OLVG, in Oost en West. 
 

2 Doel van de Stichting 
Zoals verwoord in de statuten heeft de stichting heeft ten doel het versterken van de band met de 
patiënten, bezoekers, medewerkers en buurtbewoners van het OLVG, van de band met de bedrijven 
en de personen die het OLVG en haar patiënten een warm hart toedragen, en voorts het werven van 
financiële middelen en fondsen in de ruimste zin voor die doeleinden en behartiging van belangen, 
waarvoor binnen het OLVG geen middelen beschikbaar zijn, zomede al hetgeen met één en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords. 

In normale spreektaal richt de stichting zich op het verwerven van extra middelen die ten goede 
komen aan (het opstarten van) projecten die de patiëntenzorg veraangenamen en waar in de reguliere 
begroting geen budget voor beschikbaar is.  
 
 

3 Bestuurssamenstelling 
Het bestuur is in 2020 van samenstelling veranderd. Mevrouw drs. R.T.E. (Rita) Schillemans-Harmsen 
MHA heeft in april 2020 afscheid genomen als lid van het bestuur. 
 
De bestuurssamenstelling op 31 december 2019 is:  
De heer prof. dr. F.W.A. (Freek) Verheugt     voorzitter 
De heer A. (Arnold) Eelzak      penningmeester 
Mevrouw drs. R.T.E. (Rita) Schillemans-Harmsen MHA lid tot april 2020 
Mevrouw T. ( Titia) Voûte    lid 
Mevrouw S. (Sanneke) de Smit, Msc.   lid 
 
De bestuursleden zijn onbezoldigd en de stichting heeft zelf geen medewerkers in dienst.  
 
 

4 Interne organisatie/ondersteuning 
De interne ondersteuning werd in 2020 met name verzorgd voor de secretaris raad van bestuur en op 
onderdelen door de afdeling Marketing & Communicatie. Portefeuillehouder in de raad van bestuur is 
Maurice van den Bosch, met ingang van 1 april 2018 voorzitter raad van bestuur van OLVG.  
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5 Verslag van de activiteiten 
In 2020 is het bestuur eenmaal bijeen geweest in vergadering rond de zomer. Er is die vergadering in 
aanwezigheid van Maurice van den Bosch gesproken over de moeilijkheid die het bestuur van de 
Stichting ervaart met gewenste professionaliseringsslag, vanwege gebrek aan interne trekkracht.  
 
Er is daarom deze vergadering afgestemd dat door manager van afdeling Marketing en Communicatie 
van OLVG een plan gemaakt wordt waarbij dit duurzaam geborgd wordt.  
 
I.v.m. een herpositionering van de Stichting, zullen er geen aanvragen meer in behandeling genomen 
worden. Lopende zaken van de Stichting zijn waar mogelijk on hold gezet tot planvorming rond is. 
Inmiddels is dit plan gereed en de Stichting Vrienden zal per 1 januari 2022 verder gaan in een nieuwe 
constellatie. 
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6 Overzicht inkomsten donaties1 
  

Omschrijving Bedrag Bestemming 

 €  

   

B.J. Potter van Loon 100 Vrij te besteden 

M.C.J. Kreuk 200 Vrij te besteden 

Stichting OLVG(orgelfonds) 1.972 Vrij te besteden 

C.R.T Chin-Sue 500 Vrij te besteden 

Veenendaal Kantoormeubilair 575 Vrij te besteden 

Stafmaatschap SLAZ 3.500 Vrij te besteden 

S. van der Gulik 200 Vrij te besteden 

iStroke Bayer AG 40.335 Cardiologische app 

 

 
 

 

Kleine donatie onder €100 199 Vrij te besteden 

   

Totaal 47.581  

  

                                                      
1 In 2020 zij de jaarlijkse donatie van ons vaste donateurs niet geint. Toen we hier begin 2021 achter kwamen,  hebben we gemeend deze inning 

niet als nog uit te voeren. Dit om te voorkomen dat deze donateurs dit jaar dubbel belast zouden worden. 
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7 Vooruitblik 2021/2022 

De Stichting Vrienden van OLVG heeft al langere tijd de wens om haar inkomsten te vergroten met als 
doel ‘het financieren van zaken die het verblijf voor patiënten in het ziekenhuis veraangenamen en 
verbeteren’. Veel andere ziekenhuizen zijn succesvol in fondsenwerven om dit soort projecten te 
realiseren. In 2019 hebben we een eerste aanzet gedaan om dit – binnen de bestaande structuur en 
organisatie in OLVG – te realiseren. Om verschillende redenen is dat niet gelukt. De Stichting is 
relatief onbekend binnen de organisatie, er is binnen de huidige structuur onvoldoende 
ondersteunende capaciteit en er is daardoor geen actief wervingsbeleid onder patiënten, bedrijven en 
fondsen.  
 
Het afgelopen jaar hebben we binnen de coronacrisis ervaren hoe sterk de binding van de 
Amsterdammers is met OLVG: omwonenden, patiënten, bedrijven en anderen gaven daaraan 
invulling op velerlei hartverwarmende manieren. Dit sterkt ons opnieuw in onze overtuiging dat er 
ruimte is voor een versterking van de actieve fondsenwerving van de Stichting om op die wijze onze 
zorg voor de Amsterdammers te kunnen verbeteren. 
 
De projecten en donaties zijn op dit moment kleinschalig en niet actief. We willen graag meer hiermee 
bereiken in het ziekenhuis en zijn van mening dat er binnen het netwerk van OLVG een grotere 
geldstroom te realiseren moet zijn dan nu wordt opgehaald door actief te gaan werven en donateurs 
op te zoeken, bijvoorbeeld vermogensfondsen en bedrijven en oud-patiënten. 
 
Om dit te realiseren worden de volgende zaken in gang gezet in 2021: 

 Er zal een bestuurswissel plaatsvinden. De huidige leden m.u.v. De heer A. (Arnold) Eelzak  
hebben aangegeven plaats voor nieuwe leden te willen maken. 
o De samenstelling wordt een mix van in- en externe bestuurders moeten zijn. Ieder 

bestuurslid heeft een duidelijke link met de zorg en/of Amsterdam. In de samenstelling van 
het bestuur is diversiteit geborgd, passend bij de omgeving van OLVG: de wereldstad 
Amsterdam. Door het bestuur deels te vormen vanuit interne leden borgen we dat de 
stichting een actief onderdeel van OLVG wordt.  

 Dit nieuwe bestuur wordt ondersteund door een fondsenwerver en medewerker M&C 
(gezamenlijk 1,3 FTE op kosten van Stichting OLVG).  

 Er wordt door Stichting OLVG geïnvesteerd in een intuïtief online platform om doelen en 
donaties per doel laagdrempelig kenbaar te maken aan groot publiek is nodig. 

 
Bovenstaande zal naar verwachting per 1 januari 2022 operationeel zijn. 
NB. De huidige Stichting-structuur inclusief statuten en doelstellingen zoals die nu staat blijft 
ongewijzigd. 
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8 Jaarrekening 2020 

8.1 Balans per 31 december 2020 

 31-12-2020  31-12-2019 

      
 € €  € € 

      
ACTIVA      
      
Rekening courant ABN AMRO 79.226   34.951  
Zakelijk kwartaal deposito plus 41.063   41.063  
Zakelijk kwartaal deposito 154.517   154.518  
Overige vorderingen                -                  -     
            
Totaal activa  274.806   230.532 

      
      
      
PASSIVA      
      
Eigen vermogen 230.509   226.602  
Resultaat boekjaar 3.939   3.907  
  234.448   230.509 

      
Nog te betalen/vooruitontvangen bedragen 40.358   23  
Rekening courant OLVG                -                  -     
  40.358   23 

            
Totaal passiva  274.806   230.532 
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8.2 Staat van baten en lasten 

   2020    2019 

      
  €   € 

      
BATEN      
      
Ontvangen donaties/giften   7.246   50.149 
Rente deposito's               -                    -    
      
Totaal baten  7..246   50.149 

      
LASTEN      
      
Activiteiten-projecten (uit vrije bestedingen)      
- Mob.pinautomaat                 -      157  
- Pilot IV-Walk                -                  -     
- Hartjes tbv opendag                -                  -     
- Patientenconcerten 1.225   1.575  
- IJsblokjesmachine B6                -                  -     
- Watercoolers Eden                -                  -     
  1.225   1.732 
Kosten geoormerkte donaties      
- Fietslabyrint (5 jaar upgrades)                -                  -     
- Kinderpoli Spelend Kind                -      2.000   
- Mariabeeld wekelijks boeket 1.300   1.300  
- Pijn App                -                  -     
- Schoorsteenpijp locatie Oost                -      40.800  
  1.300   44.100 
Algemene kosten      
Drukwerk                -                  -     
Bankkosten 271   302  
Overige uitgaven 511   108  
  782   410 
      
Totaal lasten  3.307   46.242 

      
Resultaat  3.939   3.907 
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8.3 Specificatie eigen vermogen 

 1-1-2020 Ontvangst Uitgaven 31-12-2020 

     

 € € € € 

Vrij te besteden vermogen 189.870 6.656 1.225 195.301 

Overige ontvangsten - rente                  -     0 

Overige uitgaven - alg.kosten                  -    782 -782 

 189.870 7.247 2.007 195.110 

Bestemmingsreserve     
 Afd. B4, palliatieve ruimte  4.000                -                -    4.000 

 anna paviljoen  6.200                -                -    6.200 

 Fietsen voor een gezond hart  2.108                -                -    2.108 

 kapel  176                -                -    176 

 kinder SEH  22.106                -                -    22.106 

 iStroke trial Bayer                   -   40.335             -    40.335 

 Mammapoli/Lingerie Vouchers  110                -                -    110 

 Mariabeeld wekelijks boeket  1.975                -    1.300 675 

 Moeder-Kind  200                -                -    200 

 Tovertafel Geriatrie  50                -                -    50 

 Pijn App Smartphone  3.714                -                -    3.714 

 40.639 40.926 1.300 80.265 

     
 Totaal generaal  230.509 47.582 3.307 274.784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 OLVG Vrienden van OLVG 
Subtitel 

 Projectnummer 
Versie 

20160000 
0.0 

Datum 00 maand 0000

 Pagina 10/12

 

8.4 Toelichting behorende tot jaarrekening 2020 

   2020    2019 

      
      
      
Overige vorderingen            
Te ontvangen Bedragen:      
Rente deposito's                -                  -     
Donatie tbv kinderafdeling                 -                  -     
               -                    -    
Vooruitbetaalde bedragen:      
               -                    -    

      
               -                    -    

      
      
      
PASSIVA      
      
Nog te betalen bedragen:                  
BAYER 2021 Sponsorovereenkomst iStroke 40.335               -     
Bankkosten 4e kwartaal 23   23  
  40.358                23 

      
      
Rekening courant OLVG             
ULC aansluitkosten ijsblokmachine afdeling B6                -                 -                 -                  -    
Logicapps FHIR koppeling PIJNAPP                -                  -     
  40.358    23  
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OLVG, locatie Oost 

Postbus 95500 

1090 HM  Amsterdam 

Oosterpark 9 

1091 AC  Amsterdam 

T 020 599 91 11 

 

 

OLVG, locatie 

Spuistraat 

Spuistraat 239 A 

1012 VP  Amsterdam 

T 020 599 41 00 

 OLVG, locatie West 

Postbus 9243 

1006 AE  Amsterdam 

Jan Tooropstraat 164 

1061 AE  Amsterdam 

T 020 510 89 11 

   

olvg.nl   

 

 


