Financieel overzicht 2016
In 2016 is door de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis zeer veel aandacht besteed
aan het verkrijgen van middelen voor de bouw en inrichting van het stiltecentrum. In totaal was dit project
op € 168.000 begroot. Op verzoek heeft de Stichting Vrienden zich garant gesteld voor de helft van het
totale bedrag d.w.z. voor € 84.000. Via sponsoring en subsidies is in totaal € 74.953,60 bijeen gebracht.
Bedrijfsleven
Diverse landelijke en regionale stichtingen
Kerken en religieuze stichtingen
Particulieren

17.500,00
42.500,00
9.953,60
5.000,00
74.953,60

Van dit bedrag was in 2015 reeds € 3.309,18 ontvangen en wordt in 2017 nog € 1.500 overgemaakt.
Het ziekenhuis heeft het niet meer in gebruik zijnde orgel verkocht en de opbrengst ad € 16.528,92 ter
beschikking gesteld aan de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis. Mede hierdoor kon de
garantiestelling worden veiliggesteld.
Ook is een deel van deze opbrengst gebruikt voor de aanschaf van een piano ten behoeve van het
stiltecentrum/bezinningsruimte. De gebruiksmogelijkheden van deze ruimte worden daardoor vergroot.
Daarbij wordt o.a. gedacht aan speciale herdenkingen, meditatieve concerten e.d.
In 2016 zijn mede door de Stichting Vrienden ook diverse andere projecten tot stand gekomen. Deze
projecten kunnen in de volgende categorieën ondergebracht worden.
Aandacht voor patiënten: totaal € 1800:
In het kader van een door de revalidatieafdeling nieuw op te zetten project is de aanschaf van werkboeken
mogelijk gemaakt.
Evenals in voorgaande jaren is ook dit jaar de workshop “Look good….Feel better” voor
oncologiepatiënten weer financieel mogelijk gemaakt.
Een absolute topper is de sponsoring van het kerstdiner voor patiënten en hun naasten. Inmiddels is dit
alweer voor de vijfde keer georganiseerd.
Aandacht voor het bezoek, familie en nabestaanden: totaal € 1340
Voor vervoer van personen van en naar de parkeergarage is in 2016 een nieuwe gastenpendel in gebruik
genomen. De Stichting Vrienden heeft hier financieel aan bijgedragen. Evenals in 2015 is ook dit jaar zowel
met een herdenkingsbijeenkomst als met het uitreiken van speciaal herdenkingsmateriaal voor kinderen
(Kokers, een wereld van verschil), gedacht aan nabestaanden van in het ziekenhuis overleden patiënten.
Aandacht voor medische zaken in de regio: totaal € 3150
De door specialisten van het WFG gehouden publiekslezingen zijn ook in 2016 weer zeer druk bezocht. Er
zijn 2 lezingen gehouden met als onderwerp de darmen ( Van boterham tot keutel) en eenmaal ging het over
pijnbestrijding. Deze lezingen zijn financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Stichting
Vrienden.
Resultaat:
Inclusief de ontvangen bedragen voor het stiltecentrum/bezinningsruimte waren in 2016 de ontvangsten in
totaal € 89.127,39. Daar tegenover staat slechts € 9.5544,28 aan uitgaven. Dit houdt in dat het resultaat dit
jaar is uitgekomen op een positief bedrag van € 79.573,11. Dit resultaat wordt sterk vertekend door de nog te
betalen kosten voor het stiltecentrum. Eind december was de eindafrekening nog niet bekend.

Vermogen:
Per 31 december bedroeg het tegoed aan financiële middelen van de Stichting Vrienden van het
Westfriesgasthuis in totaal € 115.300. Van dit bedrag is € 84.000 gereserveerd voor de nog te betalen kosten
voor het stiltecentrum/bezinningsruimte en € 1.000 voor het nog te betalen kerstdiner 2016.
Van het resterende tegoed is € 16.400 geoormerkt voor o.a. oncologieprojecten.
Ook dient rekening te worden gehouden met jaarlijks terugkerende projecten zoals publiekslezingen en het
kerstdiner. Dit betekent dat voor projecten die door medewerkers van het ziekenhuis zelf worden
aangedragen niet zoveel geld beschikbaar is. Aan het verkrijgen van niet-geoormerkte gelden zal dan ook in
2017 weer de nodige extra aandacht moeten worden besteed.
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