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"Een gezond kind hee- duizenden wensen, een ziek kind maar één ......"
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1. IDENTITEIT VAN DE ORGANISATIE
De S-ch-ng "Mijn Liefste Wens" is een organisa-e die kinderen in een periode van ziekte steunt. De S-ch-ng
wordt gerund door vrijwilligers en richt zich op het realiseren van ondersteunende projecten voor de zieke
kinderen in drie ziekenhuizen in Nijmegen.

1.1 NAAM, CONTACTGEGEVENS EN REGISTRATIES

Naam

S-ch-ng Mijn Liefste Wens

Corresponden,eadres

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen (804)
Geert Grooteplein 10 (route 804)

Secretariaat

Cindy Mast

RSIN / Fiscaal nummer

813169689

Nummer KvK

09140335

Oprich,ngsjaar

30 december 2003

Contactpersoon

Theo Schippers voorzi`er S-ch-ng

Telefoon

(tel 06-24426236)

E-mail

info@mijnliefstewens.nl

Website

www.mijnliefstewens.nl

Rekeningnummer

NL63 RABO 0139 8124 90

Rekening ten name van

S-ch-ng Mijn Liefste Wens
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1.2 DOELSTELLINGEN

De statutaire doelstelling van de s-ch-ng Mijn Liefste Wens luidt:
a. Het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het welzijn van het zieke kind dat in behandeling of onder
controle is van een van de Nijmeegse ziekenhuizen en diens verzorgers door onder meer het creëren van
diensten en voorzieningen, die het welzijn van het zieke kind bevorderen, doch niet binnen de reguliere
exploita-e van een van de Nijmeegse ziekenhuizen kunnen worden bekos-gd;
b. Het bevorderen van het medisch wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Kindergeneeskunde;
c. Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en
ander in de ruimste zin.
Voor de onder lid b. bedoelde doelstelling zullen alleen die middelen worden ingezet, waarvan de verstrekker
uitdrukkelijk te kennen heei gegeven deze voor medisch wetenschappelijk onderzoek aangewend te willen
zien.
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2. HISTORIE
Notariële oprich.ng
De s-ch-ng is op 30 december 2003 opgericht en had toen de statutaire naam 'S-ch-ng Vrienden van het
Universitair Kinderziekenhuis St. Radboud' en heei haar zetel in Nijmegen. De s-ch-ng is opgericht voor
onbepaalde -jd. Op 15 mei 2007 zijn de statuten van de s-ch-ng gewijzigd, waarbij onder andere de
doelstelling is aangepast. Tevens zijn de statuten in lijn gebracht met de model statuten van het CBF.
Op 5 juli 2012 is de te naamstelling van de s-ch-ng gewijzigd in S-ch-ng Mijn Liefste Wens, alsmede is de
statutaire doelstelling aangepast. Hoofdpunt is de verbreding van het werkterrein naar drie ziekenhuizen.
Direc.e en personele beze5ng
Er zijn geen bezoldigde werknemers in dienst. Vanaf 1 november 2010 is een administra-eve externe kracht
(niet in loondienst) voor de s-ch-ng werkzaam.
Fiscale status s.ch.ng
Door de belas-ngdienst, kantoor 's-Hertogenbosch, is op 5 juli 2004 (dossier 23231) de s-ch-ng aangemerkt
zoals bedoeld in Ar-kel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Aan de status zijn voorwaarden verbonden. Met
ingang van 1 januari 2008 voldoet de s-ch-ng tevens aan de bepalingen voor een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBl). De beschikking hiervoor is op 10 december 2007 onder nummer 23231 afgegeven.
Het beloningsbeleid:
Het bestuur is voor 100% bemand door onbetaalde vrijwilligers. Er zijn geen bezoldigde werknemers in dienst.
Een administra-eve externe kracht (niet in loondienst) is enkele uren per maand tegen betaling werkzaam voor
de s-ch-ng.
Voor een ﬁnanciële verantwoording verwijzen wij graag naar de afzonderlijke jaarrapporten op onze website.
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De geldmiddelen van de s-ch-ng bestaan uit:
- dona-es;
- subsidies en sponsorgelden;
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gii;
- de inkomsten en revenuen die de s-ch-ng verkrijgt door de van haar uitgaande ac-viteiten en de exploita-e
van haar bezimngen, en
- overige baten.
In het ﬁguur hieronder zijn de geldmiddelen nogmaals schema-sch weergegeven.

Figuur 1. Schema,sche weergave geldmiddelen
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3. VISIE & MISSIE

3.1 VISIE
“Ieder kind recht hee- op leven, bescherming, ontplooiing en par?cipa?e.”
Zieke kinderen verdienen onze steun. Wij ze`en ons volledig in, om de moeilijke -jd die deze kinderen in het
ziekenhuis doormaken, zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Artsen en verplegend personeel bieden
topzorg, maar vinden aanvullende, kindvriendelijke projecten en wetenschappelijk onderzoek essen-eel voor
de allerbeste zorg voor kinderen.
Bovendien zijn behandelende artsen/specialisten en wij er van overtuigd, dat kindvriendelijke voorzieningen en
een kindvriendelijke inrich-ng van de ziekenhuizen een posi-eve bijdrage leveren in het genezingsproces en
voorkomen van psycho-emo-onele trauma’s.

3.2 MISSIE
“Steunen van het zieke kind met ac?viteiten en voorzieningen zodat het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam
mogelijk verloopt en de herstelperiode verkort wordt.”
"Een gezond kind hee- duizenden wensen, een ziek kind maar één ......"
In het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc, op de kinderafdelingen van het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis en de kinderpolikliniek van de Sint Maartenskliniek staat het kind centraal. Teams van artsen,
verpleegkundigen, andere zorgverleners, onderzoekers en vrijwilligers ze`en zich dagelijks in om kinderen de
allerbeste behandeling te geven.
Een grote groep van zieke kinderen kampt met lichamelijke en/of psychische problemen. Eenmaal opgenomen
in het ziekenhuis ontbreekt ook nog de vertrouwde omgeving van school, familie en vrienden. Extra inspanning
is nodig om deze kinderen posi-eve aandacht en ontspanning te bieden, onderzoek te doen naar nieuwe
behandelmethoden en de ouders te begeleiden. Deze kindvriendelijke projecten worden vaak niet vergoed
door het reguliere zorgbudget.
De S-ch-ng Mijn Liefste Wens is opgericht om voor deze aanvullende ﬁnanciering te zorgen en tevens een
s-mulans te zijn zodat deze projecten gerealiseerd kunnen worden.
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De S-ch-ng ondersteunt een breed scala aan kindvriendelijke projecten. Een aantrekkelijke, uitnodigende
aankleding verzacht de klinische ziekenhuissfeer. Grotere projecten als de Radboud KinderTV werden eerder al
gerealiseerd voor en door kinderen. Verschillende speelplaatsen met speeltoestellen en speelkamers zijn
gebouwd. Met laptops en webcams kunnen kinderen vanuit hun bed huiswerk maken of cha`en met de
leerkracht en klasgenootjes. Daarnaast is ook vervanging van spel- en leermateriaal, boeken en het speelgoed
noodzakelijk. Om de allerbeste zorg te kunnen garanderen, realiseert de S-ch-ng steeds nieuwe wensen die
worden voorgesteld door de adviseurs van de ziekenhuizen. De projecten zijn veelal gericht op het zo
aangenaam mogelijk te maken voor het zieke kind. Voor een compleet beeld van de projecten kan men de
website van de s-ch-ng bezoeken (www.mijnliefstewens.nl).

Wetenschappelijk onderzoek
Kinderen ontwikkelen zich snel en reageren anders op medicijnen en behandelingen dan volwassenen. Daarom
is een speciﬁeke op kinderen gerichte medische aanpak noodzakelijk. Aandacht en begeleiding zijn afgestemd
op de leeiijd van het kind. In het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc en binnen de kinderafdelingen
van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en de Sint Maartenskliniek wordt voortdurend onderzoek gedaan naar
de oorzaken van ziekten en nieuwe behandelmethoden.
De S-ch-ng ondersteunt ook dit wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van de behandeling en
begeleiding van zieke kinderen. Bovendien hebben kinderen perspec-ef nodig. Zij moeten weten dat hun hoop
en dromen voor een gezonde toekomst, niet voor niets zijn.
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4. WAARDEN

Verantwoording
We doen onze uiterste best meetbare resultaten te behalen en rekenschap daarover af te leggen aan onze
achterban en partners en bovenal aan de kinderen. Belangrijke bron van informa-e hiervoor is onze website die
actueel is en rapporteert over de status van de verschillende projecten en andere nieuwsberichten. Tevens is
hier de jaarrekening en jaarverslag te vinden. We streven naar op-male transparan-e.
Ambi-e
We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze collega’s, we zijn ambi-eus in onze doelstellingen en we doen er
alles aan om de kwaliteit van ons werk voor kinderen te verbeteren.
Samenwerking
We respecteren en waarderen iedereen, we zien onze diversiteit en onapankelijkheid als een voordeel en we
werken met partners om – met een bundeling van krachten – daadwerkelijk een verschil te maken voor
kinderen. Partners zijn o.a. andere s-ch-ngen die verbonden zijn aan de betreﬀende ziekenhuizen. Maar ook
de ziekenhuizen zelf kunnen, bij grotere projecten, een deelbudget ter beschikking stellen en zijn dan ook
partner in de uitvoering.
Crea?viteit
We staan open voor nieuwe ideeën, we grijpen kansen voor verandering aan en we nemen verantwoorde
risico’s om te komen tot duurzame oplossingen voor en met kinderen. De inhoud van de voorstellen wordt
bepaald door het ziekenhuis via de adviseurs. De crea-viteit van de s-ch-ng is vooral gericht op vergroten van
naamsbekendheid en fondsenwerving.
Integriteit
We streven ernaar te voldoen aan de hoogste maatstaven wat betrei eerlijkheid en gedrag; we doen niets wat
onze goede naam kan schaden en we handelen al-jd in het belang van kinderen.
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5. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE
Het bestuur wordt gevormd door minimaal vijf personen uit diverse maatschappelijke geledingen in Nijmegen
en omgeving.
Zij worden geadviseerd door vertegenwoordigers van de drie Nijmeegse ziekenhuizen.
5.1 HUIDIGE BESTUURSSAMENSTELLING
* Th. F.H. Schippers, voorziKer
* S.B.P. de Grood, vice voorziKer / secretaris
* H.N. Dirks, penningmeester
* J.W.M. Gardeniers, lid
* G.A.L. Evers-Westerlaken, lid
Elk bestuurslid is gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten). In de statuten van de s-ch-ng
is vastgelegd hoe de con-nuïteit van het bestuur is geborgd.
5.2 ADVISEURS
* E.W.M. Spanjaards, Kinderarts Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Vanaf 1 jan 2020 is zij opgevolgd door E. Croonen, kinderlongarts CWZ
* K. Noordam, Directeur Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis
* M.J. Poelma, Revalida-earts voor kinderen Sint Maartenskliniek
Het bestuur en de adviseurs vergaderen gemiddeld elke 6 weken. Onderwerpen worden door de leden
aangedragen en de voorzi`er doet een agendavoorstel .
De onder handen zijnde projecten en ac-es worden besproken en vastgelegd in notulen. Besluiten over
voorgestelde projecten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij het nemen van besluiten door
het bestuur hebben de adviseurs geen stem, maar slechts een adviserende rol.
Van de adviseurs wordt verwacht dat zij projecten voor kinderen van het desbetreﬀende ziekenhuis inbrengen.
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6. STRATEGISCHE VISIE

S-ch-ng “Mijn liefste Wens” heei een strategische visie rekening houdend met onze plek naast de
ziekenhuisorganisa-e enerzijds en binnen de Nederlandse samenleving anderzijds.
Wij hebben een eigen posi-e met bestuurlijke en ﬁnanciële zelfstandigheid en func-oneren dus volledig
onapankelijk, maar werken wel nauw samen met de adviseurs en anderen van de betreﬀende ziekenhuizen in
Nijmegen. Indien een kindvriendelijk project wordt voorgesteld door een adviseur, wordt het aangevraagd
middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier compleet met beschrijving, begro-ng, -jdpad en
handtekening van een tekenbevoegd persoon onderbouwd door oﬀertes.
Het bestuur kan zich zo een beeld vormen of het past binnen de doelstelling, of het relevant is en of de
ﬁnanciële dekking realiseerbaar is.
Het staat het bestuur vrij om het project toe te kennen, maar ook om het af te wijzen. Een vaak voorkomende
discussie is de vraag of het project hoort binnen het reguliere budget van het betreﬀende ziekenhuis of bij de
s-ch-ng . Een besluit hierover wordt schriielijk gecommuniceerd met de aanvrager.
Hoofdthema voor het s-ch-ngsbestuur is, naast betrouwbare partner in de uitvoering zoals hierboven
beschreven, een gerichte groei van de vrij besteedbare middelen. Deze focus is van eminent belang omdat
zonder die middelen realisa-e van kindvriendelijk projecten geen sprake kan zijn.
De s-ch-ng heei daarom een speciale commissie opgericht die de werving van middelen s-muleert en
faciliteert. Deze wervingscommissie vergadert eveneens ongeveer 1x per 6 weken versprongen met de
bestuursvergadering, waar de besluiten worden genomen.
Het bestuur is zich bewust dat met name de social media ac-viteiten van de s-ch-ng een impuls behoeven.
Daartoe is o.a. de website sterk verbeterd en wordt een samenwerking met de HAN vorm gegeven die tevens
gericht is op grotere naamsbekendheid van de s-ch-ng. Hiermee verwacht het bestuur de con-nuïteit van de
inkomsten beter zeker te kunnen stellen.
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6.1 FINANCIËLE STRATEGIE
Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw: De hoofdregel van het ﬁnancieel
beleid is dat op middellange termijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn.
De s-ch-ng Mijn Liefste Wens gaat als regel geen ﬁnanciële verplich-ngen aan voor een termijn langer dan
twee jaar. Er wordt uitsluitend gewerkt op projectbasis. Dit zijn ac-viteiten met een investeringskarakter,
waaraan een eenmalige ﬁnanciële bijdrage wordt geleverd. De bijdragen van de s-ch-ng zijn niet bestemd voor
de kosten van exploita-e en onderhoud. De s-ch-ng levert geen bijdragen aan ac-viteiten die naar de mening
van het s-ch-ngsbestuur thuishoren in het reguliere ziekenhuisbudget.
De inkomsten kunnen ﬂuctueren, zowel in posi-eve als in nega-eve zin. Teneinde te voorkomen dat een daling
in de inkomsten snel moet leiden tot aanpassing van de bestedingen, wordt gestreefd naar een reserve voor
projectbestedingen van 1 à 1,5 maal de jaaromzet.
Daarnaast bestaan er donateurs of dona-es die speciﬁek voor een bepaald ziekenhuis willen schenken. Het
bestuur bewaakt deze randvoorwaarden nauwle`end.
De s-ch-ng heei een aantal vaste donateurs, die hebben bijgedragen aan opbouw van de reserves. Als gevolg
van de afname van het aantal donateurs door overlijden, verhuizen of apaken, is het bestuur ac-ef in zowel
het aansporen van bestaande donateurs om te geven, als het werven van nieuwe donateurs, daarnaast moeten
we ons ook meer richten op het werven via bedrijfsvrienden, sponsoring, ludieke ac-es, legaten en
schenkingen.
De s-ch-ng heei geen winstoogmerk. De bestuurders verrichten hun bestuurlijke en uitvoerende
werkzaamheden onbezoldigd.
De ﬁnanciële integriteit en onapankelijkheid van de s-ch-ng is cruciaal voor het vertrouwen van de donateurs.
Kernbegrippen op dit terrein zijn openbaarheid, transparan-e, volledige ﬁnanciële verantwoording, zowel aan
de donateurs als overige geïnteresseerden.
De s-ch-ng heei geen CBF-keur, maar houdt zich zo veel mogelijk aan de regels en criteria van dit keurmerk.

12

6.2 VERMOGENSBEHEER
Bij het beheer van het vermogen wordt gestreefd naar uitslui-ng van het risico van waardevermindering.
Binnen deze randvoorwaarde van risicominimalisering wordt gestreefd naar een maximaal rendement. Omdat
de s-ch-ng risicomijdend belegt door middel van spaarrekeningen en dergelijke, zijn een beleggingsbeleid en
een beleggingsstatuut niet aan de orde.
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7. STRATEGISCHE PRIORITEITEN
Om de strategische visie vorm te geven, stellen we op hoofdlijnen het beleid voor 2020-2024 vast met een
aantal prioriteiten voor onze bedrijfsvoering.
1. Groei van inkomsten
Er is de afgelopen jaren rela-ef veel uitgegeven aan grotere projecten bij al de ziekenhuizen. Daarnaast zijn er al
weer een ﬂink aantal projecten toegekend waarvoor gelden zijn gereserveerd. De inkomsten en reserves van
MLW zijn daarvoor toereikend maar er moet nu steviger worden ingezet op werving van inkomsten. Voor 2020
is het, om te beginnen, noodzakelijk hier de allereerste prioriteit te leggen. Een van de vormen hierbij is de
betrokkenheid van verpleging, artsen en ouders te vergroten.
2. Kri,scher op projecten
De projectaanvragen dienen te voldoen aan de doelstellingen van MLW, maar moeten absoluut relevant zijn en
beklijven over vele jaren. Bovendien dient de aanvraag in detail onderbouwd te zijn met oﬀertes die na eerdere
onderhandeling stabiel blijven. Hier moeten we scherper op insteken om de kwaliteit van de door ons
gesteunde projecten te borgen en grip op uitgaven te behouden.
3. Een herkenbare posi,onering
Meer draagvlak creëren en meer naamsbekendheid genereren. Op-maal inze`en van sociale media om MLW
onder de aandacht te brengen. Maar ook onderhouden van een perfecte website die volop nieuws bevat en
uitnodigend oogt. Organiseren van ac-viteiten die MLW als HET Nijmeegse Goede doel neer zet en laat stralen.
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