JAARVERSLAG 2020 VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN NIJ SMELLINGHE
Hieronder in vogelvlucht de belangrijkste zaken over het jaar 2020
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In november 2020 hebben we afscheid genomen van mw. H. de Leeuw. We hebben haar in
de bloemetjes gezet als dank voor haar inzet en samenwerking binnen onze VVNS. Mw D.
Tamminga is bereid gevonden om de donateursadministratie over te nemen. Aangezien het
bestuur dan nog niet voltallig is, blijven we zoeken naar nieuwe bestuursleden.

Bestuur bijeenkomsten:
Het jaar 2020 is voor velen een bijzonder jaar. Covid-19 stak in maart 2020 de kop op,
waardoor er vergaande voorzorgsmaatregelen genomen werden zowel in Nederland als
mondiaal. Het bestuur van de Vrienden van Nij Smellinghe kwam in dit jaar 5 keer bij elkaar.
Op 13 januari en 2 maart hadden we een fysieke vergadering. De overige vergaderingen
werden gehouden in Teams op de datums 6 juni, 8 oktober en 30 november 2020. Het
bestuur heeft zich hier prima mee weten te redden, zodat het werk doorgang kon vinden.
Contact met Directie, Raad van Toezicht en Manager Bedrijf:
De jaarlijkse vergadering met Directie, Raad van Toezicht en bestuur Stichting Vrienden van
Nij Smellinghe werd gehouden op 17 september 2020. De te bespreken agendapunten
waren het financieel jaarverslag van de penningmeester, het jaarverslag van de secretaris en
de aanvraag van de projecten 2020. Dank zeggen wij voor de toezegging en uitvoering van
het feit dat het ziekenhuis structureel de drukkosten van onze vereniging voor haar rekening
wil nemen. Zodoende komen al onze inkomsten ten goede aan de projecten.
Met de Manager Bedrijf, de heer F. Brouwers werd een paar keer vergaderd. Hierin werd
samen gesproken over het belang van goede ondersteuning uit het team Communicatie aan
ons, en de projectaanvragen van dit jaar.
Donateurs:
Het aantal donateurs telde 5932 eind 2020. Het loopt iets achteruit aangezien het een
vergrijzend bestand is.

Financiering projecten:
Voor het jaar 2020 zijn intern door 17 verschillende afdelingen projecten aangevraagd.
Hieronder zijn terugkerende zaken zoals speelgoed, aankleding ruimtes en
beloningsmateriaal te vinden. Daarnaast een aantal projecten die er uitspringen en die we
willen uitlichten. Voor zowel de Fysiotherapie als de IC is een fietslabyrint aangeschaft. Een
welkome aanwinst. Daarnaast werden er VR brillen door de Kinderafdeling ingezet.
Structurele uitgaven waren de kunstreproductie en de kosten voor de leesportefeuille.
Verder was een investering voor de aankleding van het Behandelhuis in de vorm van
kunst/foto’s. Goed te melden was dat Philips een schenking deed van scheerapparaten, iets
waar enorm behoefte aan was in een periode van Corona. Terecht is hier de nodige
publiciteit aan gegeven.
Samenwerking
Caparis verzorgde voor ons dit jaar de bezorging van 4200 acceptgiro’s. Het aantal
bedragen wat met een automatische incasso is geïnd bedraagt 1000 stuks. We hopen in de
toekomst dit meer te kunnen uitbreiden, door hier actief aandacht voor te (blijven) vragen.

