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De Stichting Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis wil het verblijf van patiënten van hun naasten 
net iets plezieriger maken. Daartoe tracht de Stichting zoveel mogelijk donateurs – “vrienden”- te werven 
die met hun bijdragen het mogelijk maken financiële ondersteuning te verlenen aan voorzieningen voor 
patiënten die niet uit het reguliere budget van het ziekenhuis kunnen of mogen worden betaald.  
 
Van het Bestuur 
Het bestuur kwam in 2019 driemaal bijeen waarvan éénmaal met vertegenwoordigers van de raad van 
bestuur en de raad van commissarissen. Binnen de raad van bestuur was de heer drs. Hugo Keuzenkamp, 
CFO, voor het laatst aanwezig in verband met zijn vertrek uit het ziekenhuis in september 2019.  
Hij werd opgevolgd door mevrouw Jasme Leenaars, 
Ingrid Koopman, secretaresse van de raad van bestuur, ondersteunt de Stichting ‘Vrienden’ administratief. 
Contacten zijn er met de afdelingen communicatie, facilitair en financiën. 
 
Beleid  
Ook 2019 stond in grote lijnen in het teken van de fusieperikelen met het Waterlandziekenhuis in 
Purmerend. Dat had zijn neerslag op de Stichting ‘Vrienden’. Van nieuw beleid was dan ook nauwelijks 
sprake. Reguliere activiteiten werden wel financieel ondersteund zoals: de herdenkings- 
bijeenkomst, de kookworkshop voor dialysepatiënten, good bears voor de intensive care, de jaarlijkse 
ondersteuning van de bezinningsruimte, de publiekslezingen op beide locaties Hoorn en Purmerend en het 
kerstdiner voor patiënten en hun familieleden.  
Door de penningmeester werd ondersteuning verleend aan de afdeling Kind en Jeugd. De sponsoring van 
de verbouwing verliep langs de rekening van de Stichting en kreeg maandelijks een  
financiële up date. 
De naamswijziging zorgde voor wijziging van de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. . 
 
Promotie 
Door de naamswijziging moest ook de website worden gewijzigd en het foldermateriaal worden aangepast. 
Op de I-pads die de patiënten ter beschikking staan werd de stichting ook vermeld. 
De werving van nieuwe donateurs c.q. vrienden verloopt langzaam maar gestaag. Een eerste ontvangst van 
alle vrienden vond plaats in 2019. 
 
Financiële positie 
De financiële positie is sober maar gezond. Het financieel verslag vormt een bijlage bij het jaarverslag. De 
Stichting bezit de ANBI-status en is een algemeen nut beogende instelling. Donaties worden, onder 
bepaalde voorwaarden, fiscaal vriendelijk behandeld. 
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