
Bestuursverslag 2020 
 
 
Stichting Vrienden van Rijndam heeft als statutaire doelstelling ‘Het realiseren van extra middelen 
om de patiënten en hun familie van Rijndam Revalidatie de meest optimale voorzieningen en 
faciliteiten te kunnen bieden en bij te dragen aan innovatieve revalidatie en een gastvrij en 
aangenaam verblijf middels het werven van financiële middelen bij bedrijven, particulieren, fondsen 
en stichtingen.’ Stichting Vrienden van Rijndam is opgericht in januari 2018. 
 
Middelen 
Voor de uitvoering van de projecten van Stichting Vrienden van Rijndam worden jaarlijks fondsen 
geworven. Alle medewerkers van Rijndam Revalidatie met een idee kunnen een aanvraag indienen, 
waarna het bestuur besluit over toekenning in een bestuursvergadering. Stichting Vrienden wil 
zoveel mogelijk mensen en bedrijven informeren over het bestaan van de vriendenstichting en haar 
wensen, middels ‘friendraising’ om daarna over te gaan naar ‘fundraising’. Vanuit die relatie willen 
wij ons samen met onze vrienden actief inzetten om geld in te zamelen om extra’s voor patiënten te 
realiseren. Medewerkers, vrijwilligers en (ex)patiënten van Rijndam Revalidatie zijn zowel de beste 
vrienden als de beste fondsenwervers. Deze groepen moeten dan ook zoveel mogelijk geïnformeerd 
en geactiveerd worden.  
 
Effecten van COVID-19 
Vanaf maart 2020 heeft de Corona pandemie ook in Nederland de gehele samenleving geraakt. Dit is 
direct merkbaar geweest voor alle patiënten en naasten van Rijndam Revalidatie. Ook voor Stichting 
Vrienden van Rijndam Revalidatie heeft en had COVID-19 gevolgen. Het bestuur ziet geen financiële 
risico’s uit hoofde van de Corona-crisis, omdat er scherp voor gewaakt wordt dat de stichting geen 
verplichtingen aangaat, voordat er financiële middelen (fondsen) beschikbaar zijn om deze 
verplichtingen na te komen. Het bestuur ziet wel dat door de (effecten van de) COVID-19 pandemie 
particulieren, bedrijven en fondsen, terughoudendheid waren om te doneren. Ook konden er geen 
acties en evenementen door en voor ons georganiseerd worden. Mede hierdoor is een deel van de 
projecten uitgesteld of aangepast en is een project (voorlopig) geannuleerd. Dit heeft helaas invloed 
gehad op het realiseren van de doelen van de stichting en daarmee voor de patiënten, hun 
omgeving en mogelijk ook voor professionals van Rijndam Revalidatie. Daarentegen heeft het 
bestuur besloten om project ‘Verbinding met thuis – Geef een IPad’ uit te voeren om de effecten van 
COVID-19 voor patiënten in de kliniek te verzachten. 
 
Gerealiseerde wensen 
Na een goed eerste en tweede jaar is het derde jaar van het bestaan van de stichting minder 
succesvol verlopen, als het gaat om ontvangen gelden. Wel hebben we veel giften in natura (heel 
veel chocola, bloemen, fruitmanden, puzzels en een heerlijke paaslunch) en spontane acties als een 
concert in de tuin ontvangen om bij patiënten en hun familie een wezenlijk verschil te maken in dit 
uitdagende jaar. 
Door het ontstaan van de pandemie moesten we flexibel zijn, anders te werk gaan en onze doelen 
bijschaven. Er konden geen acties en evenementen door ons en derden georganiseerd worden, er 
zijn veel bestuursvergaderingen van vermogensfondsen, waar aanvragen liepen, uitgesteld of 
geannuleerd. We hebben vanaf maart 2020 daarom onze focus gelegd op het veraangenamen van 
het verblijf van patiënten in onze kliniek. De pandemie had grote gevolgen voor onze patiënten en 
hun familie onder andere omdat twee maanden lang geen bezoek toegestaan werd in de kliniek en 
patiënten niet op weekendverlof mochten. 
 
 
 



Positief is dat de volgende projecten gerealiseerd en aangeschaft zijn in 2020:  
inrichting Loop & Bewegings Lab Westersingel, Sinterklaascadeaus voor alle kinderen, Robotisch 
Loop- en balanssysteem Zero-G en een duurzame Scheidingswand in de sporthal Westersingel. 
Tevens is de fondsenwerving voor diverse projecten goedgekeurd en opgestart, welke in 2021 
worden voortgezet. In onderstaande tabel wordt daarvan een overzicht gegeven. 
 
 
Document Projectenlijst INVOEGEN 
 
 
Vooruitblik 2021 
De ambitie van Stichting Vrienden van Rijndam is om onze fondsenwerving verder te 
professionaliseren en onze projectadministratie verbeteren. Tevens willen we onze 
naamsbekendheid vergroten in regio Rijnmond onder bedrijven, serviceclubs, fondsen en 
particuliere donateurs en actievoerders om zo onze wensen te realiseren. In het najaar van 2020 is  
gestart met de renovatie van locatie Westersingel. De focus van de fondsenwerving in 2021 zal 
gericht zijn op de financiering van het opnieuw inrichten van de vier huiskamers in de kliniek op 
locatie Westersingel. 
 
ANBI  
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Schenken aan een ANBI-stichting is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 
 
Het bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen: 
- Drs. B. (Ben) Drentje (voorzitter), Revalidatiearts; niet praktiserend 
- Drs. Drs. G.J. (Bertjo) Renzenbrink, lid Raad van Bestuur Rijndam Revalidatie 
- Mr. J.P. (Jolande) van Loon, notaris Ploum Advocaten en Notarissen 
- Dr. A.M.C. (Agaath) Sluijter, Strategic Advisor Rehabilitation Medicine Erasmus MC 
- Drs. W.D. (Wouter) Groot MBA, Organisatie-adviseur in de zorg en managing partner Public Impact 
 
Bestuurslid Mr. J.P. (Jolande) van Loon zal per 1 januari 2021 uit het bestuur treden. Het bestuur zal 
deze functie opnieuw invullen. 
 
Het bestuur vergadert drie keer per jaar en wordt in de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken 
ondersteund door een fondsenwerver van afdeling Marketing & Communicatie van Rijndam 
Revalidatie.  
 
Dankwoord 
Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie zet zich met veel enthousiasme en plezier in voor 
innovatieve revalidatie en extra voorzieningen voor onze patiënten en hun familie. We zijn erg blij 
met de samenwerking met fondsen, bedrijven, leveranciers, particulieren en serviceclubs. Niet 
alleen financiële ondersteuning is belangrijk, ook de aandacht en betrokkenheid bij Rijndam 
Revalidatie en haar patiënten helpt in positieve zin. 
 
Sinds de oprichting is daardoor een groot aantal projecten mogelijk gemaakt. Daar zijn we als 
bestuur bijzonder trots op en danken iedereen die daaraan – in welke vorm dan ook – hebben 
bijgedragen. We hopen ook in 2021 weer op u te mogen rekenen. 
 
Ben Drentje 
Voorzitter Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie 



 
 
 


