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Beleidsplan Stichting Vrienden van het MCL
Doel
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan projecten binnen het Medisch Centrum
Leeuwarden (MCL) die zijn gericht op het ondersteunen van de zorg aan patiënten, hun bezoekers en/of
familie.
Het gaat dan om projecten die niet uit de reguliere financiering van het ziekenhuis bekostigd kunnen
worden.
Gerealiseerd
In het verleden zijn velerlei projecten gerealiseerd, zowel op het gebied van faciliteiten voor patiënten en
bezoekers, als op het gebied van verfraaiing van het MCL.
Een paar voorbeelden:
videoverbinding couveuseafdeling-patiëntenkamers op de kraamafdeling
geluidsversterking in het auditorium waar ook de zondagsdiensten worden gehouden
het realiseren van een ‘wintertuin’ op de afdeling oncologie
de inrichting van het stiltecentrum
verschillende kunstobjecten in en rond het ziekenhuis
en zo is ook jarenlang een bijdrage geleverd aan het Ronald McDonaldhuis om de kosten van
overnachtingen van familie van patiënten te verlagen.
Inkomstenwerving
De stichting verwerft haar inkomsten middels giften en donaties.
Zo wordt aandacht voor de activiteiten van de stichting gevraagd in de patiëntenfolder en op de website
van het MCL.
Dit leidt tot giften van patiënten en af en toe wordt de stichting iets toebedeeld in een erfenis.
Incidenteel werft de stichting actief voor een specifiek doel. Hiertoe worden dan sponsors en fondsen
aangeschreven.
Plannen
Met kunst en verbeelding een bijdrage leveren aan de privacy van de patiënt.
Vermogensbeheer
Het ‘vermogen’ van de stichting staat op een spaarrekening bij een bank. Het wordt op geen enkele wijze
belegd.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
De heer P.A. van Dijk (voorzitter tot 01-04-2018)
De heer W.A.J.P. Madlener (voorzitter per 01-04-2018)
De heer C.H. Donkervoort (secretaris tot 01-09-2017)
De heer A.J. van der Woerdt (secretaris per 01-09-2017)
De heer dr.ir. J.H.M. van Eijndhoven (pennigmeester)
Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Inschrijving
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41005715.
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