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Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Vriendenstichting van het Ikazia Ziekenhuis. In dit document 
doet het bestuur van de stichting verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.   

 
Inleiding en achtergrond  
 
Stichting  
Direct na de oorlog in 1945 is begonnen met het stichten van een Protestants Christelijk Ziekenhuis 
voor Rotterdam-Zuid en omstreken. Om te kunnen voorzien in 5% van de bouwsom is een fonds 
gevormd: de Stichting Inter Kerkelijke Actie Ziekenhuis In Aanbouw, waaruit de naam Ikazia is 
ontstaan. Veel giften kwamen binnen vanuit de protestants christelijke achterban. Zo ontstond er een 
grote Ikazia familie die met elkaar zorgden voor de realisatie van de bouw van een ziekenhuis, dat in 
1965 geopend werd. Deze contacten en inspanningen hebben in 1969 geleid tot de oprichting van De 
Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. In 2017 is de naam veranderd in Stichting 
Vrienden van Ikazia. Een naam, meer passend bij het huidige maatschappelijke gedachtengoed over 
goede doelenorganisaties en het huidige tijdsbeeld. Een andere naam, hetzelfde uitgangspunt: actief 
blijven bouwen aan verbindingen met mensen die Ikazia een warm hart toedragen; een kring van 
vrienden van Ikazia.  
De Stichting kent nu: 1276 donateurs. 
 
Ruim 50 jaar na de opening van het ziekenhuis bestaat de Stichting Vrienden van Ikazia nog steeds. 
Door de financiële bijdrage van de donateurs van de stichting kan het ziekenhuis allerlei extra’s 
realiseren voor patiënten en bezoekers die niet gefinancierd kunnen worden vanuit het reguliere 
ziekenhuisbudget. Extra’s die heel belangrijk zijn als het gaat om ‘thuis voelen’ en ‘plezierig voelen’ in 
het Ikazia Ziekenhuis. De Stichting Vrienden van Ikazia werkt zonder winstoogmerk aan het verkrijgen 
van inkomsten.  
 
Ikazia 
In het Ikazia Ziekenhuis is de menselijke maat bepalend: er voor elkaar zijn.  
Met onze kernwaarden doen we de patiënt beloften en werken we zelf vanuit die waarden. 
Er wordt vanuit vier kernwaarden gewerkt, gebaseerd op de protestants christelijke identiteit:  
1. Oprechte interesse: zorg met aandacht, betrokken en gastvrij;  
2. Onderling verbonden: open, vriendelijk, liefdevol en samenwerkend;  
3. Betrouwbaarheid: hoge kwaliteit, veilig en financieel solide;  
4. Professioneel: deskundig, initiatiefrijk en resultaatgericht.  
 

Bestuur Stichting Vrienden van Ikazia 
 
Samenstelling bestuur Vriendenstichting:   
Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden, heeft een voorzitter en een penningmeester en vergadert 
viermaal per jaar.  
 
Het directiesecretariaat verzorgt i.o.m. de voorzitter de agenda, de uitnodiging en de verslaglegging. 
Het secretariaat verzorgt tevens het archief, administratie, de uitnodigingen voor de events en 
verzorgt de voorbereiding van activiteiten en events i.s.m. de afdeling Marketing & Communicatie.   
 
Hoofd M&C van Ikazia is sparringpartner en ondersteuner van het bestuur en aanspreekpunt voor de 
twee, door het bestuur aangestelde, medewerkers die parttime werkzaamheden verrichten.  
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Ontwikkelingen 
Het bestuur heeft i.s.m. M&C gekozen voor een vernieuwde aanpak. In het kort: 

Het vergroten van het aantal donateurs en het aantal donaties door een proactief en professionele 
fondsenwervende aanpak en communicatiestrategie.  

• Het ontwikkelen van een netwerk van “Vrienden van Ikazia” door excellent relatiebeheer van 
lange termijn relaties met de achterban (o.a. via de vertegenwoordigers van de kerken in de 
Raad van Toezicht) en organisaties (o.a.: bedrijven, businessclubs, serviceclubs 
leveranciersfoundations, religieuze instellingen, stichtingen, vermogensfondsen, foundations 
van zorgverzekeraars), particulieren, charity desks van banken, notarissen en scholen.  

• Ontwikkelen van intern draagvlak onder medewerkers, medisch specialisten, RvC en RvT van 
Ikazia als ambassadeurs van Ikazia en de Stichting Vrienden van Ikazia.  

• Ontwikkelen van een excellente aanvraag- en dankstrategie en communicatie over 
projectvoortgang en projectrealisatie aan donateurs.  

• Opzetten van een groep van maximaal 50 betrokken bedrijfsvrienden. Per  bedrijfsvriend 
wordt een bijdrage gevraagd van € 1.500 per jaar. De Vrienden krijgen hiervoor een drietal 
inspiratievolle events; mogen in de keuken van het ziekenhuis kijken en krijgen er een 
betrokken netwerk bij.  
 

Medewerkers 
Het bestuur heeft na het vertrek van de fondsenwerver twee parttime medewerkers aangesteld die 
voor de vriendenstichting werkzaamheden verrichten en een deel van bovengenoemde taken 
uitvoeren. 
Kees van ’t Zelfde, kartrekker, zorgt voor de acquisitie. Hij is gevraagd om 50 bedrijfsvrienden te 
werven voor de vriendenstichting. Hij maakt hierin gebruik van zijn eigen netwerk en dat van de 
bestuursleden. 
Daan van der Leer, verzorgt het relatiebeheer voor de vriendenstichting. Is het verbindingsstreepje 
tussen bestuur, organisatie, nieuwe donateurs en bedrijfsvrienden. Hij heeft 33 jaar in Ikazia gewerkt 
en kent het DNA van de organisatie. Hij begeleidt i.s.m. de Ikazia medewerkers projecten. Zoekt waar 
nodig sponsors en verzorgt aanvragen bij diverse fondsen i.o.m. mevr. M Oosterwijk manager M&C.   
 
Beiden wonen het eerste deel van de bestuursvergadering bij en doen verslag van hun 
werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Financiën 
De financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening.  

Terugblik afgelopen jaren: 

Zoals geschetst heeft de vriendenstichting sinds 2016 gewerkt aan een hybride model dat meer past in 
de huidige tijd. Er is gezocht naar een meer proactieve en professionele fondsenwervende organisatie. 
De ambitie is om de huidige structurele ondersteuning te continueren, de zichtbaarheid en de 
naamsbekendheid van de stichting te vergroten en de inkomsten uit fondsenwerving substantieel te 
laten groeien. Daarnaast streeft de Stichting Vrienden van Ikazia naar behoud van de huidige ANBI-
status.  

Met dank aan fondsen, stichtingen en donaties van bedrijven en particulieren was het mogelijk om de 
nieuwe werkstructuur in de afgelopen jaren een “Healing environment” op de kinderafdeling en de 
afdeling oncologie te realiseren.  
 
Healing environment 
Healing Environment (HE), letterlijk een ‘helende omgeving’, zou je kunnen vertalen als een omgeving 
die bijdraagt aan het herstel van de patiënt. HE is een van oorsprong Amerikaans concept en 
gerelateerd aan psychologie en Evidence Based Design (EBD) in de architectuur. EBD is de sleutel tot 
een beter herstel van patiënten. Met een prettige, gezonde en veilige omgeving kan onnodige stress 
worden voorkomen. Dit ondersteunt het herstel van de patiënt en zijn of haar welbevinden. Denk 
bijvoorbeeld aan een patiëntvriendelijke, gastvrije ontvangst.  

https://www.ikazia.nl/assets/uploads/Vrienden-van-Ikazia/Jaarrekening-2021-inclusief-controleverklaring.pdf
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Ook de bewegwijzering en het meubilair kunnen het verschil maken. Denk ook aan verlichting (of 
toetreding van daglicht) en, de aanwezigheid van kunst en kleurgebruik in het interieur. Bovendien 
spelen praktische elementen een rol, zoals bijvoorbeeld het comfort van zit- en ligmeubilair.  
Het ontwikkelen van het HE concept is een proces geweest waarbij er zorgvuldige afstemming was 
tussen artsen, verpleegkundigen, architect, bouwkundigen en de collega’s van de facilitaire dienst. Ook 
kwaliteit- en veiligheidsfunctionarissen zijn betrokken. In nauwe samenwerking is de realisatie van 
beide afdelingen tot stand gekomen.  

Ook andere projecten, van groot tot kleiner hebben we middels Vrienden van kunnen realiseren.  
Zoals: E-shuttles, muziek aan het bed, tovertafels, renovatie van de palliatieve zorg afdeling en nog tal 
van andere projecten hebben een gezicht gekregen. Altijd staat de patiënt en dan de meest kwetsbare, 
daarin centraal.   

 

 
Onderstaand een kort overzicht van activiteiten en projecten van het afgelopen jaar. 

Activiteiten afgelopen jaar 

• Maandelijks verschijnt er op de interne website een nieuwsbrief van de Vriendenstichting met 
informatie en foto’s over lopende projecten, projectaanvragen en gerealiseerde projecten.  

• De nieuwsbrief wordt ook verzonden naar de bedrijfsvrienden van Ikazia. 

• De bedrijven die hebben bijgedragen worden via de socials en de website van Ikazia bedankt 
voor hun bijdrage aan een project. Zo mogelijk worden foto’s bijgevoegd.  

• Bestuursleden zijn zo mogelijk aanwezig bij de feestelijke overdracht van geschonken 
materialen en apparatuur. 

• Er zijn een tweetal events georganiseerd voor de bedrijfsvrienden. Hier mochten we ook weer 
nieuwe vrienden verwelkomen. Bekijk de filmpjes op onze website voor een impressie. 

 
Muziek aan het Bed in Rotterdam 
Iedere maand treden er twee cellisten op van het collectief “Muziek aan het Bed” in Rotterdam. Zij 
brengen afleiding aan het bed van de patiënten. Hun optredens bezorgen patiënten en medewerkers 
bijzondere momenten van verstilling, rust en afleiding. Deels gefinancierd door de Vrienden, een 
ander deel is mogelijk gemaakt door een gift van Rhenus Logistics B.V. 
 

 

 

Het koppelbed 
Er is, dankzij een donatie van Roparun, een koppelbed aangeschaft. Dit bed kan worden gekoppeld 
aan het bed van een patiënt zodat de partner bij de patiënt kan slapen. Dit gebeurt vaak in de laatste 
levensfase. Een mooie aanvulling op onze palliatieve zorg.  
 

https://www.ikazia.nl/vrienden-van-ikazia/bedrijfsvrienden/evenementen-bedrijfsvrienden-van-ikazia
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Fotoprints 4D 
Op de nieuwe afdeling chirurgie waren de wanden nog erg wit en steriel. Dankzij de sponsor, McArt, 
zijn er drie mooie fotoprints opgehangen.  
 
Keppies oncologie 
Dankzij een gift van Roparun konden we keppies, warme comfortabele mutsjes, aanschaffen voor 
patiënten van de dagbehandeling oncologie die, ten gevolge van een chemokuur, hun haar hebben 
verloren.  

 
 

Kinderwebsite 
De wens van de medisch pedagogisch medewerkers kon in vervulling gaan: een eigen kinderwebsite! 
De website is voor kinderen van 0-16 jaar! Iedere leeftijdscategorie wordt in de “eigen taal” 
aangesproken en zo voorbereid op een opname of ingreep met behulp van tekst foto’s en vlogjes.  
De website wordt deels gefinancierd uit eigen budget, aangevuld met een gift van Stichting Physico.   

 

 
Beweegziekenhuizen 
Vroeger lagen de patiënten veel in bed. Inmiddels weten we dat het veel beter is om te bewegen, ook 
als je kwetsbaar bent of moeilijk kunt bewegen. Ikazia heeft zich aangesloten bij de 
Beweegziekenhuizen. Dit initiatief bestaat al een aantal jaar. Opgenomen worden in het ziekenhuis 
betekent niet dat je echt moet liggen en heel de dag in je pyjama loopt.  

Ikazia doet al geruime tijd mee aan een Prehabilitatie traject voor patiënten vanaf 70 jaar. Zij komen 
voor een darmoperatie (tumoren). Zij komen, ter voorbereiding, 3x per week een uur sporten om fitter 
te worden en fitter de operatie in te gaan. Better in, better out. Op tv bij ieder bed zijn ook filmpjes te 
zien met oefeningen aan bed of op een stoel.  

De eerste hometrainer voor de verpleegafdeling 4D ontvingen we van Peter Jongenengel, directeur 
Sportgeneeskunde Rotterdam. De hometrainer werd mede mogelijk gemaakt door Marcel Robben van 
Lifefitness.  

De Stichting “het hofje van Gerrit de Koker“ doneerde een bijdrage van € 3.000,- voor de aanschaf van 
een tweede hometrainer.  
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Beamer voor de afdeling dagbehandeling  
Via het netwerk van Kees van ’t Zelfde ontvingen we van de firma BIS een beamer voor de 
kinderafdeling. Op 6 april werd de SensiView tijdens een feestelijk bijeenkomst overhandigd oor 
commercieel directeur Bart Donkersloot van BIS Econoom en Menno Kroon van de firma Barry Emons.  

  
 

Een woonkamer voor afdeling 5A 
Op afdeling 5A is de inrichting van de woonkamer gerealiseerd voor oudere kwetsbare patiënten die 
een heupoperatie hebben ondergaan. Zij trekken gezamenlijk op tijdens hun revalidatie. In deze 
gezamenlijke woonkamer revalideren zij dagelijks onder leiding van de fysiotherapie.  
Naast het oefenen wordt er ook voor ontspanning gezorgd met behulp van een beleef tv. Mogelijk 
gemaakt dankzij een bijdrage van het Delta port Donatiefonds. De woonkamer is ingericht in de stijl 
van de jaren 60. Wandbekleding, boekenkast en een klok geschonken door Kok hoveniersbedrijf en 
Bakker accountants & adviseurs in Ridderkerk 

 

Actie PET flessen 
Al het geld dat wordt opgebracht uit de opbrengst van statiegeld van de PET flesjes die in Ikazia 
worden gekocht en ingeleverd gaat naar de Vriendenstichting. We zoeken er een mooie bestemming 
voor.   

Inkomsten  
De inkomsten uit sponsoring en giften voor genoemde projecten in 2021: € 30.000,-  
Werving van 25 bedrijfsvrienden: € 37.500,- 

 
Plannen voor 2022 

• In het komend jaar willen we graag doorgaan met het initiëren, ondersteunen en waar 
mogelijk, via sponsors, financieren van leuke en aansprekende projecten die Ikazia mooier, 
leuker, warmer en kleurrijker maken.  

• We willen de collega’s uitdagen om projecten aan te dragen en als dat financieel mogelijk is 
uit te voeren i.s.m. de Vrienden.  

• We blijven sponsors zoeken om ons te ondersteunen bij het realiseren van projecten.  

• Via de acquisitie van Kees van ’t Zelfde bedrijfsvrienden werven: de doelstelling is 50.  

• Ook in 2022 weer drie events organiseren voor onze Bedrijfsvrienden organiseren i.s.m. 
bestuur en M&C. De onderwerpen staan al gepland: het MDL centrum en de nieuwe 
kinderafdeling.   
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Bankgegevens 
 
Bankrekeningnummer NL65INGB0000368420 t.n.v. Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis* o.v.v. 
Projecten Vrienden – “Een tovertafel voor de afdeling neurologie”.  
Op www.vriendenvanikazia.nl leest meer over onze stichting, registratie bij de KvK, de jaarrekening, en 
registratie als ANBI.  

* De bankrekening van Stichting Vrienden van Ikazia staat nog geregistreerd onder de oude naam, 
Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis.  

Contactinformatie 
 

Voor vragen met betrekking tot deze aanvraag kunt u contact opnemen met : 

Daan van der Leer, 

”Relatiebeheer “Vrienden van Ikazia” 
 
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 
Montessoriweg 1 
3083 AN ROTTERDAM 

Email: d.vander.leer@ikazia.nl  

Tel: 06-44780271 
 

 

 

Rotterdam april 2022 

 

A.J Witvliet      D. van der Leer 

Voorzitter bestuur Vriendenstichting   Relatiebeheer Vriendenstichting 

 

…………………………………………………………   ………………………………………………… 

http://www.vriendenvanikazia.nl/
mailto:d.vander.leer@ikazia.nl

