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Missie 
 
De LUMC Vrienden Stichting (hierna de stichting) werft aanvullende financiering voor 
projecten die waarde toevoegen aan het welzijn van patiënten en hun naasten in het Leids 
Universitair Medisch Centrum (hierna LUMC). 
 
Het LUMC heeft de ambitie maatgevend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistische 
patiëntenzorg. Om deze doelen te realiseren is aanvullende financiering noodzakelijk. Alle 
middelen die door de stichting worden geworven zijn bestemd voor projecten die waarde 
toevoegen aan het welzijn van patiënten en hun naasten in het LUMC. Donaties die voor een 
specifiek welzijnsproject zijn bedoeld, komen uitsluitend daaraan ten goede.  
 
Dit beleidsplan is opgesteld conform de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan 
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De volgende onderwerpen krijgen aandacht: 
 
1. Werkzaamheden van de stichting 
2. Wijze van fondsenwerven 
3. Bestedingen 
4. Beheer van het vermogen. 
 

Visie 
 
Extra voorzieningen, goede informatie en afleiding zijn belangrijke elementen voor het 
welbevinden van patiënten – kinderen en volwassenen – en hun naasten in het LUMC. De 
stichting maakt welzijnsprojecten mogelijk met externe financiering. Projecten die voor 
financiering in aanmerking komen, sluiten aan op de kernwaarden van het LUMC, zijnde: 
persoonlijk, nieuwsgierig, verbindend. Aansluiting bij deze kernwaarden benadrukt de 
verbondenheid van de stichting met het LUMC en koppelt de projecten die de stichting 
financiert aan wat er al in het LUMC gebeurt. 
 

Doelstelling 
 
Het werven van fondsen, zowel geoormerkt als niet-geoormerkt, om projecten te realiseren 
die waarde toevoegen aan het welzijn van patiënten en hun naasten in het LUMC. 
 

Organisatie 
 
De stichting is in 2016 opgericht onder de naam LUMC Vrienden Stichting. De LUMC 
Vrienden Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder KvK 
66566517 met RSIN-nummer 856611098. 
 

Statutaire doelstelling 
De stichting heeft het statutaire doel het ondersteunen van het LUMC en haar patiënten op 
het gebied van welzijn in de ruimste zin van het woord. 
 

Winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
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Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit zes bestuurders. Er zijn twee adviseurs en twee 
ambassadeurs verbonden aan de stichting. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.  
Zie LUMC Vrienden Stichting Jaarverslag voor actuele informatie over ons bestuur. 
 

Ondersteuning 
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Het team Fondsenwerving dat de stichting 
ondersteunt is in dienst van het LUMC en ontvangt geen vergoeding van de stichting. De 
stichting wordt ondersteund door het directoraat Communicatie en het directoraat 
Financiën van het LUMC. 
 

Bestemming liquidatiesaldo 
Een eventueel batig liquidatiesaldo zal aan het LUMC ter beschikking worden gesteld en 
dient in overeenstemming met het doel van de stichting te worden besteed. 
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1. Werkzaamheden van de 

LUMC Vrienden Stichting 
 
De stichting richt zich op het werven van aanvullende financiering voor projecten binnen het 
LUMC die het welzijn van patiënten en hun naasten bevorderen. Het betreft 
welzijnsprojecten of welzijnsactiviteiten waarin reguliere financieringsbronnen niet of niet 
volledig voorzien.  
 
De stichting richt zich bij het werven van financiering op vermogensfondsen, bedrijven, 
particulieren en acties derden. De werving richt zich op het verkrijgen van donaties, 
periodieke giften en nalatenschappen. Giften kunnen zowel geoormerkt als niet-geoormerkt 
zijn.  
 
De stichting adviseert en ondersteunt afdelingen van het LUMC bij het bepalen van hun 
wervingsstrategie en fondsenwervende activiteiten. LUMC-medewerkers zijn ambassadeurs. 
 

Relatiebeheer 
De stichting verzorgt het relatiebeheer met donateurs van de stichting en de afzonderlijke 
projecten. Donateurs worden op passende wijze bedankt voor hun gift en ontvangen indien 
gewenst een terugkoppeling over de besteding ervan. 
 

Administratie 
De stichting voorziet in het transparant ontvangen en besteden van giften, donaties en 
nalatenschappen die zij ontvangt. De stichting verzorgt het beheer en de besteding van 
geworven gelden. De jaarrekening staat onder controle van een gerenommeerde en 
onafhankelijke accountant en is voorzien van een accountantsverklaring. 
 

PR en Communicatie 
De stichting treedt naar buiten als de fondsenwervende organisatie voor projecten die 
waarde toevoegen aan het welzijn van patiënten en hun naasten. De stichting ontwikkelt 
communicatiemiddelen die afdelingen en projecten ondersteunen bij fondsenwerving. De 
stichting draagt bij aan het vergroten van het netwerk van de diverse afdelingen binnen het 
LUMC door werving onder vermogensfondsen, bedrijven, particulieren en acties derden. De 
stichting draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van het LUMC. 
 
 

2. Wijze van fondsenwerven 
 
De stichting werft zowel algemene ongeoormerkte giften als geoormerkte giften voor 
specifieke projecten en afdelingen van het LUMC. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 
afdelingshoofden en zorgmedewerkers van het LUMC. Beschikbare communicatiemiddelen 
zijn onder meer een webpagina, presentaties, fotomateriaal, folders, filmpjes en 
evenementen. De kosten voor de werving worden vergoed door het LUMC en komen op 
geen enkele wijze ten laste van de geworven middelen. 
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Koers fondsenwerving LUMC Vrienden Stichting 

Structurele, grootschalige projecten 
De stichting richt zich bij de werving van financiering met name op relatief grote projecten 
die het welzijn van patiënten en hun naasten in het LUMC veraangenamen. 
 

Geoormerkte en niet-geoormerkte giften 
De stichting werft zowel geoormerkte giften als algemene, niet-geoormerkte giften. 
 

Focus in projecten 
Voor het werven van financiering voor relatief grote projecten brengt de stichting over 
meerdere jaren focus aan in haar aandachtsgebieden. Met deze focus ontstaan goede 
kansen voor het verbeteren van patiëntenwelzijn en wordt versnippering voorkomen.  
De focus in 2020 ligt op het werven van financiering voor de kindvriendelijke inrichting van 
het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ)*.  
 
In de hierop volgende jaren ondersteunt de stichting een patiëntvriendelijke omgeving in het 
LUMC door aan te sluiten bij grote verbouwingsplannen (Lange Termijn Huisvestings Plan). In 
deze verbouwingsplannen is vaak geen of minder aandacht voor een plezierige omgeving 
voor patiënten en hun naasten.** 
 
* Na 2020 zal de stichting continu blijven werven voor projecten van het WAKZ die op 

een directe manier bijdragen aan welzijn van patiënten en hun naasten in het WAKZ. 
** In het LTHP (grootschalig verbouwingsplan van het LUMC) is voor patiënt- 

gerelateerde aankleding vaak minder financiële ruimte en aandacht. De stichting wil 
juist deze patiëntvriendelijke omgeving ondersteunen. 

 
De aangebrachte focus in projecten sluit eventuele werving voor andere welzijnsprojecten of 
-activiteiten niet uit, mits daar ruimte voor is. 
 

Kunst als medicijn 
‘Kunst als medicijn’ is sinds de opbouw van de kunstcollectie van het LUMC in 1988 de 
leidraad bij het verzamelen van kunst. Met de kunstwerken die overal in het LUMC te vinden 
zijn wil het LUMC patiënten, hun naasten en bezoekers inspireren, afleiding bieden en hen 
bekend maken met ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. In het zo aangenaam mogelijk 
maken van het verblijven van patiënten en hun naasten neemt kunst een belangrijke plek in. 
De stichting steunt daarom in de vorm van kunst specifieke projecten bij afdelingen of in 
openbare ruimtes. 
 

Focus in fondsenwerving en profilering 
Projecten die voor financiering in aanmerking komen, sluiten aan op de kernwaarden van 
het LUMC, zijnde: persoonlijk, nieuwsgierig, verbindend. Menselijke factoren als emotie, 
persoonlijk en warmte zijn leidend in het relatiemanagement van de stichting.  
 
Focus op relatief grote projecten biedt ook kansen voor de profilering van de stichting. De 
LUMC-kernwaarde persoonlijk is daarvoor het aanknopingspunt.  
 
De stichting zal zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande acties of evenementen om zo de 
zichtbaarheid van de stichting te vergroten en te versterken. Het zichtbaar maken van 
geslaagde projecten in online en offline communicatiekanalen dragen bij aan een positief 
imago van de stichting.  
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3. Bestedingen 
Geoormerkte giften worden uitsluitend gegeven aan de projecten en afdelingen waarvoor zij 
zijn bestemd. Verantwoording voor de bestedingen wordt afgelegd in de jaarrekening 
waarover een accountantsverklaring wordt gevraagd. 
 
 

4. Beheer van het vermogen 
De penningmeester van de stichting is belast met het verantwoord beleggen van het 
vermogen volgens het Treasury Statuut van de stichting. Beleggingen kenmerken zich door 
een gematigd profiel.  


