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Meerjaren beleidsplan 2017-2022 

Stichting Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds 
 

 

Inleiding 
 
Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van het Wijnaendts Francken/ Boekee Steunfonds 
(WFBS). Deze stichting heeft als doel het Alrijne ziekenhuis en verpleeghuizen te ondersteu-
nen bij het realiseren van extra voorzieningen die het welzijn van patiënten, bewoners en 
personeel verhogen. Het gaat om projecten of extra ondersteuning, die niet uit het reguliere 
budget gefinancierd kunnen worden.  
Het WFBS is een door de Belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 
Dit meerjarenbeleidsplan is opgesteld conform de voorwaarden die de belastingdienst stelt 
aan Algemeen Nut Beogende  Instellingen en gaat in op de volgende onderwerpen: 
1. Missie en strategie 
2. Beleid 
3. Overig 
 
 
1. Missie en strategie 
 
Het ontstaan van het Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds 
Het Wijnaendts Francken/ Boekee Steunfonds is in 1996 ontstaan door de samenvoeging 
van drie fondsen/stichtingen die aan het toenmalige Diaconessenhuis Leiden verbonden wa-
ren: 
Uit de nalatenschap van Cornelis Wijnaendts Francken ontstond het Wijnaendts Francken 
Fonds. Uit dit fonds moesten allerlei uitgaven voor de Diaconessen worden betaald die niet 
uit de reguliere middelen van het huis konden worden betaald.  
De Stichting Steunfonds richtte zich op de financiering van extra voorzieningen voor de op 
handen zijnde nieuwbouw van het ziekenhuis aan de Houtlaan te Leiden. Het ziekenhuis 
was toen nog gevestigd aan de Witte Singel te Leiden.  
Mevrouw Ouwehand-Boekee liet haar gehele vermogen na aan het ziekenhuis met als doel 
het verlenen van financiële bijstand aan het toenmalige Diaconessenhuis voor voorzieningen 
waarvoor geen reguliere verpleeggelden kunnen worden vrijgemaakt. Deze nalatenschap 
werd ondergebracht in de Stichting Rie Boekee. Omdat bovengenoemde drie stichtingen in 
feite hetzelfde doel hadden, zijn de Stichtingen in 1996 samengevoegd tot één stichting: Het 
Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds. 
 
Statutaire doelstelling 
Het Wijnaendts Francken/ Boekee Steunfonds heeft als statutair doel: 
a. Het bevorderen van de belangen van het Alrijne ziekenhuis en verpleeghuizen op de lo-

caties Leiden, Leiderdorp, en Alphen aan den Rijn; 
b. Het verlenen in bijzondere omstandigheden van bijstand aan patiënten en bewoners van 

het Alrijne ziekenhuis en de verpleeghuizen; 
c. Het verlenen van financiële bijstand voor bijzondere personeelsvoorzieningen van het Al-

rijne ziekenhuis en de verpleeghuizen. 
 
Winstoogmerk 
De Stichting heeft geen winstoogmerk, conform de statuten, artikel 2 lid 4. 
 
Bestemming liquidatiesaldo 
Het bestuur stelt conform artikel 11 lid 4 van de statuten, bij ontbinding de bestemming van 
een eventueel batig liquidatiesaldo vast. Dit saldo kan uitsluitend worden bestemd ten be-
hoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de 
stichting heeft. 
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Missie 
De stichting heeft als doel de Alrijne Zorggroep te ondersteunen bij het realiseren van extra 
voorzieningen die het welzijn van patiënten, bewoners en personeel verhogen. Het gaat om 
projecten of extra ondersteuning, die niet uit het reguliere zorggroepbudget gefinancierd kun-
nen worden. 
 
 
2. Beleid 
 
Werkzaamheden 
Het bestuur van het Steunfonds tracht het bovengenoemde doel te bereiken door: 
 Het geven van bijdragen ten behoeve van de geestelijke verzorging en het maatschappe-

lijk werk voor patiënten, bewoners en personeelsleden  
 Het ondersteunen van activiteiten gericht op ontspanning van de in het ziekenhuis en de 

verpleeghuizen verblijvende patiënten, bewoners en personeel  
 Het ondersteunen van bijzondere opleidingen, gericht op de verbetering van zorg 
 Het geven van bijdragen voor de aanschaf van apparatuur 
 Andere middelen die het werk in het ziekenhuis en de verpleeghuizen kunnen ondersteu-

nen.  
 
De financiële ondersteuning wordt alleen gegeven als de Alrijne Zorggroep dit niet uit de re-
guliere middelen kan bekostigen.  
 
Werkwijze 
Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden aan-
vragen vanuit het ziekenhuis en de verpleeghuizen beoordeeld. Tevens komen onderwerpen 
zoals het beleggingsbeleid en de vermogenspositie van de stichting aan de orde. 
Tijdens de vergadering kan een toelichting op de ingediende aanvragen worden gegeven. 
Onderstaand volgen enkele voorbeelden van projecten die dankzij het Steunfonds zijn gere-
aliseerd: 

- De aankleding van het parkeerdek en het omliggende terrein locatie Leiden 
- Lichtplan kinderafdeling locatie Leiderdorp 
- Zorg Innovatie Centrum, een vernieuwende wijze van opleiding van MBO en HBO 

leerlingen 
- Hernieuwde aanvraag patiëntentelevisie kliniek en informatiesysteem voor poliklinie-

ken 
- Inrichting van de binnentuin locatie Leiden. 
- Duofiets voor verpleeghuis Leythenrode 
- Qwiek-ups en belevingstafel voor Oudshoorn en Leythenrode 
- Pluktuin in Oudshoorn 
- Deel inrichting hal ziekenhuis Leiderdorp 

 
 
Vermogen van de Stichting 
Het vermogen van de stichting bestaat uit: 
- Het kapitaal dat door de oprichters van de Stichtingen is ingebracht, zijnde: 

o De Stichting Steunfonds Diaconessenhuis 
o De Stichting Dr. C.J. Wijnaendts Franckenfonds 
o De Stichting Rie Boekee 

- De revenuen van het kapitaal 
- Subsidies, giften en donaties 
- Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen en legaten 
- Hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
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De stichting heeft haar beleggingsbeleid in 2016 opnieuw vastgesteld en vastgelegd in een 
Treasury Statuut, vastgesteld in 2020, waarin beschreven wordt hoe de stichting omgaat met 
haar vermogen en liquide middelen.  
 
 
 
3. Overig 
 
Het Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke per-
sonen. Nieuwe bestuurders worden voorgedragen door het bestuur van de stichting en be-
noemd door de Raad van Toezicht van de Alrijne Zorggroep. 
 
De bestuursleden van Het Wijnaendts Francken/ Boekee Steunfonds verrichten hun werk-
zaamheden onbezoldigd. 
 
Ondersteuning  
Het Steunfonds heeft geen personeel in dienst. De Stichting wordt ondersteund door een se-
cretaresse Raad van Bestuur en een daartoe aangewezen medewerker van de afdeling Fi-
nanciën & Control van de Alrijne Zorggroep. De secretaresse en manager financiën & control 
zijn aanwezig bij de vergaderingen van het Steunfonds. Zij worden door het Steunfonds niet 
betaald voor hun werkzaamheden. 
 
Beschrijving administratieve organisatie. 
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door een daartoe bevoegd persoon van de 
afdeling Financiën & Control van de Alrijne Zorggroep. 
De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door en gecontroleerd door JAN accoun-
tants. 
 
Tevens is een procedure opgesteld voor het indienen van een steunaanvraag (zie ook op de 
website van de Alrijne zorggroep). 
 
Publicatie 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht via de website van de Alrijne Zorggroep. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld te Leiden op 28 februari 2017.  
Bijgewerkt op 31 mei 2021 n.a.v. statutenwijziging van 14 december 2020, waarin de Alrijne 
Verpleeghuizen zijn toegevoegd aan de doelstelling van de stichting. 


