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Inleiding 

Een ziekenhuis vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke functie in de 

samenleving. Iedereen heeft op enig moment in zijn leven de zorg nodig die in een 

ziekenhuis geboden wordt. Die momenten kunnen zwaar zijn. Zieken kunnen zich 

emotioneel en kwetsbaar voelen. In het Laurentius ziekenhuis (Laurentius) proberen we er 

met z’n allen voor te zorgen een verblijf voor patiënten en bezoekers zo aangenaam en 

comfortabel mogelijk te maken. Soms wil je als ziekenhuis iets extra’s kunnen bieden, maar 

is dit (financieel) niet altijd mogelijk. Daartoe is de stichting Vrienden van Laurentius (VvL) 

opgericht. VvL gaat de middelen werven die het mogelijk maken voorzieningen te realiseren 

waarmee we de best mogelijke zorg kunnen leveren. Voorzieningen die een verblijf in het 

ziekenhuis veraangenamen en/of  het herstellingsproces kunnen versnellen. De best 

mogelijke zorg leveren betekent tevens investeren in zorgvernieuwing en preventieve zorg.  

 

Om de financiële middelen te werven worden particuliere, zakelijke en institutionele 

donateurs aangesproken. Gezien de maatschappelijke rol van Laurentius in de regio 

verwachten we dat de stichting op de nodige goodwill kan rekenen en dat particulieren en 

bedrijven bereid zullen zijn (financieel) hun steentje bij te dragen. Betrokkenen (zowel 

patiënten, bezoekers als medewerkers van het ziekenhuis) worden uitgenodigd 

aansprekende projecten in te dienen in lijn met de doelstelling van Laurentius: het bieden 

van méér dan goede zorg.  

 

Missie 

De stichting Vrienden van Laurentius wil door middel van fondsenwerving een bijdrage 

leveren aan méér dan goede ziekenhuiszorg. Door te investeren in zorgvernieuwing en 

preventieve zorg en door projecten te financieren die een verblijf in het ziekenhuis kunnen 

veraangenamen en het herstellingsproces van de patiënt kunnen versnellen. Het gaat hierbij 

om zorg die niet vanuit het reguliere ziekenhuisbudget gerealiseerd kan worden. 

 

Visie 

Teneinde deze missie te verwezenlijken zal de stichting VvL een brugfunctie vervullen in het 

met elkaar in contact brengen van de ziekenhuisorganisatie en haar vrienden. De stichting 

streeft naar het opbouwen van een langdurige relatie tussen beide partijen. 

 

Kernwaarden  

Het Laurentius ziekenhuis spant zich elke dag in voor het leveren van goede zorg aan 

patiënten zodat zij veilig, snel en efficiënt geholpen worden. In de visie van het ziekenhuis is 

dit kort samengevat: We bieden zorg zoals je voor jezelf zou wensen als je patiënt bent, met 

aandacht, optimisme, deskundigheid en respect. De VvL sluit zich volledig aan bij deze 

kernwaarden. 

 

Strategie  

De VvL dient te fungeren als schakel tussen enerzijds de projecten en anderzijds de 

donateurs. De inspanningen zullen gericht zijn op: 

1. Het verwerven van projecten op aanvraag door patiënten en hun familie dan wel op 

eigen initiatief van Laurentius en VvL. 
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2. Deze projecten worden getoetst aan de missie, visie en kernwaarden van de stichting 

VvL en zullen in samenspraak met de Raad van Bestuur van Laurentius worden 

vastgesteld  

3. Monitoring van projecten t.b.v. de initiatiefnemers.   

4. Het werven van donateurs, de zogeheten ‘Vrienden van Laurentius’. Dit kunnen 

particulieren, instellingen of bedrijven zijn, in principe iedereen die zijn of haar 

steentje bij wil dragen aan een extra goede zorg.  

5. Relatiebeheer van de donateurs. 

6. Projecten worden gerealiseerd door giften, legaten, subsidies, sponsoring en door 

bedrijven, instellingen dan wel door particulieren hetzij in financiële middelen, hetzij 

in natura.   

 

 

Anbistatus 

Tegelijkertijd met het vaststellen van dit beleidsplan wordt de ANBI- status voor de stichting 

aangevraagd.  

 

Bestuur van de Stichting 

Het huidige bestuur is samengesteld uit leden die een afspiegeling van de samenleving 

vormen en een achtergrond hebben in educatie/zorg, financiën, bedrijfsleven, juridisch, 

gezond leven/preventie. Zij hebben allen een sterke binding met Laurentius en/of met het 

verzorgingsgebied van Laurentius. 

Hiermee is het bestuur een afspiegeling van de maatschappij.  

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging voor haar 

werkzaamheden. Het bestuur is integer en onafhankelijk en conformeert zich aan de CBF  

normen voor goed bestuur. 

Het bestuur wordt daar waar nodig c.q. wenselijk ondersteunt door medewerkers c.q. 

afdelingen van Laurentius.  

 

Besluitvorming 

Het bestuur van de VvL besluit volledig onafhankelijk van donateurs. Het bestuur streeft te 

allen tijde naar besluitvorming in consensus. Is dit niet mogelijk dan wordt met meerderheid  

van stemmen besloten.  

 

Comité van aanbeveling 

Naast het bestuur van VvL wordt ook een comité van aanbeveling ingesteld. Dit comité van 

aanbeveling dient over eenzelfde maatschappelijke grondhouding te beschikken als gewenst 

wordt van de leden van het bestuur van VvL. Dit comité bestaat uit prominente personen uit 

de politiek, sport, medische zorg, entertainment en het bedrijfsleven die met hun inzet en 

betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van de stichting VvL kunnen 

vergroten.  

Planmatige aanpak 

VvL wil werken op basis van een projectmatige en planmatige aanpak 

(meerjarenplan en -begroting, jaarplan en -begroting). Deze aanpak wordt afgestemd met de 

Raad van Bestuur van Laurentius. Hiervoor zal het bestuur van VvL met de Raad van Bestuur 

van Laurentius minimaal twee maal per jaar bij elkaar komen en zo vaak als noodzakelijk.   
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Eén geldstroom 

Alle inkomsten worden voortaan uitsluitend bij de VvL vastgelegd. Het Laurentius blijft voor 

sponsoren weliswaar de contractpartner, maar de sponsorgelden en de tegenprestaties 

lopen via de VvL. 

 

Ter zake van donaties en fondsenwerving zullen de  mogelijkheden worden vastgelegd in 

een afzonderlijk sponsorplan welke op de website wordt gepubliceerd.  

 

Wie kunnen projecten indienen? 

Het indienen van projecten kan gedaan worden door patiënten, bezoekers en medewerkers 

van het Laurentius. Ook kan het bestuur van VvL een project initiëren. 

 

Waar dienen projectaanvragen aan te voldoen? 

• De financiering wordt aangevraagd voor een voorziening die valt buiten het reguliere 

budget van Laurentius; 

• Het aanvraagformulier ‘Aanvraag Projectfinanciering Vrienden van Laurentius’ is 

volledig ingevuld en geeft een concrete omschrijving van het doel van het project, de 

motivatie, de kosten en de realisatietermijn  

• De aanvraag sluit aan bij de kernwaarden en beleidsuitgangspunten van de VvL en 

het Laurentius.  

 

Routing van ingediende projecten*  

1. Het aanvraagformulier ‘Aanvraag Projectfinanciering Vrienden van Laurentius’ wordt 

ingediend bij het secretariaat van de stichting Vrienden van Laurentius. 

2. Aanvragen worden bevestigd met opgenomen het tijdstip van een behandeling van 

de aanvraag. 

3. Het ingediende project wordt door de stichting VvL beoordeeld en vervolgens 

afgestemd met de Raad van Bestuur van Laurentius ter fiattering. 

4. Bij goedkeuring wordt het project in gang gezet. 

 

*Het bestuur van VvL houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen projecten af 

te wijzen.  

 

 

Verantwoording  

VvL legt jaarlijks een financiële verantwoording af door opstelling van haar jaarbalans, de 

staat van baten en lasten en een toelichting. De financiële gegevens worden tevens op haar 

website vermeld. 

 

 

 


