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1. Doel van de Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis
Aanleiding voor het oprichten van de Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis, hierna te
noemen “Stichting”, is dat ziekenhuizen te maken hebben met gelimiteerde budgetten. Bij de
toedeling van de beschikbare middelen, krijgen de medische en verpleegkundige zorg voorrang.
Er blijft relatief weinig over voor investeringen, die het verblijf van patiënten en bezoekers
kunnen veraangenamen. De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van het welzijn van
patiënten, daar waar het ziekenhuis geen budget ter beschikking kan stellen.

2. Samenstelling Bestuur
In 2020 bestond het bestuur van de Stichting uit de volgende leden:
 De Heer L.F.M (Luc) Cuvelier (voorzitter)
 Mevrouw L.H.M. (Lucy) Aalders-Huls (secretaris / penningmeester)
 De Heer H.P.M. (Henk) Teunissen
 De Heer C. (Cees) Doppenberg
 De heer S.E. (Steven) Wals
 Mevrouw A. (Anke) Visser
 Mevrouw S. (Saskia) de Ree
 Ambtelijk secretaris mevrouw H.C.(Ria) Thomas.
Onze 2e penningmeester, de heer M. Elout, heeft in 2020 het Slingeland Ziekenhuis verlaten;
In de vergadering van 21 september is besloten zijn functie niet opnieuw in te vullen.

3. Projecten
In 2020 heeft de Stichting de volgende projecten gehonoreerd:
 WeeSoothie, spenen tbv neonaten
 Waakkoffer, aanvullingen
 Babywatch
 Knuffels voor de SEH
 Elektrische auto
 Fotobehang Kinderafdeling en KDV
 Fotowand operatiecomplex
 Sta-op-stoel
Voor een nader te definiëren project in de nieuwbouw is 50.000 euro gereserveerd.
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Projectaanvragen worden beoordeeld op technische-, onderhouds- en hygiëneaspecten door de
afdelingen: TD, MID, I&A en HYG.
De projecten worden deels bekostigd uit de reguliere middelen van de Stichting, maar ook door
geoormerkte giften van particulieren en organisaties.

4. Activiteiten
Het Bestuur van de Stichting kwam 1-maal bijeen., t.w. op 28 januari; op 21 september heeft
overleg per mail plaatsgevonden. De geplande vergadering in mei is geannuleerd.
Als gevolg van de COVID-19 pandemie konden er weinig activiteiten plaatsvinden.
Zo is er geen actieve acquisitie gevoerd, geen Vriendenavond georganiseerd en kon de
traditionele Kerstmarkt (georganiseerd door de KIWANIS) helaas niet doorgaan.
Ook hebben we enkele PR-activiteiten, voortvloeiende uit mooie donaties, helaas (nog steeds)
niet kunnen plannen. (t.g.v. de beperkende Corona-maatregelen).
Er is een verplaatsbaar folderrek aangeschaft, maar ook deze is nog niet ingezet i.v.m. alle
Coronamaatregelen- en voorschriften.
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