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1. Aanleiding 



De doelstelling van Stichting luidt volgens de op laatste wijziging van de statuten op 6 januari
2015, als volgt: "De stichting heeft ten doel te fungeren als financiële en materiele 
ondersteuning van ’t LangeLand ziekenhuis te Zoetermeer, voor kosten die niet worden 
vergoed door de zorgverzekeraars”.

2. Bestuur op vrijwillige basis

De Stichting Vrienden van 't Lange Land Ziekenhuis werd op 17 oktober 1991 
opgericht ten overstaan van Notaris W.A.M. Jacobse te Zoetermeer. De belangrijkste 
reden voor oprichting was het creëren van een mogelijkheid om inkomsten te 
generen en deze buiten het budget van het ziekenhuis te ontvangen. 

Dit ter voorkoming dat bij de huidige wijze van ziekenhuisfinanciering inkomsten uit 
bijvoorbeeld sponsoring n het algemene budget van het ziekenhuis zou verdwijnen. 

Het aantal bestuursleden van de Stichting dient uit minimaal 5 en ten hoogste 9 natuurlijke 
personen te bestaan. 

Met betrekking tot aanvraag c.q. besteding van gegenereerde middelen is duidelijk, 
dat slechts zaken kunnen worden voorgesteld die "extra" zijn. In principe worden 
geen uitgaven gedaan aan apparaten en/of voorzieningen, die de primaire taak van 
het ziekenhuis betreffen of uit het toegekende budget van het ziekenhuis Zouden 
moeten kunnen worden aangeschaft. Ook aanschaffingen, die voor de Stichting 
exploitatielasten tot gevolg hebben, zullen in principe niet worden gehonoreerd.

3. Projectdoelen

Het doel is om gelden te generen en of activiteiten te houden waarmee geld wordt 
opgehaald. Dit kunnen verschillende projectdoelen zijn. De website geeft hiervan een 
overzicht. 

4. Randvoorwaarden

Randvoorwaarde is dat de fundraising in Corona-tijd niet publiekelijk wordt gedaan, maar via 
relaties van de Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis. De redenen hiervoor zijn:

• De coronacrisis raakt de wereld hard. Het is nu niet de tijd om bij het publiek om 
donaties te vragen. Bovendien is het laatste jaar reeds veel gedoneerd aan het 
ziekenhuis. Een grote inzamelingsactie is daarmee niet gepast.   

• Door de coronacrisis en alle bijbehorende maatregelen is het niet mogelijk om 
activiteiten te organiseren om geld op te halen. Dit zal dus via andere wegen moeten 
worden georganiseerd.

5. Doelgroepen

1. Relaties Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis
2. Relaties LangeLand Ziekenhuis
3. Gemeenteraad en College van Zoetermeer
4. Particuliere donateurs. 

6. Stakeholders

1) Leveranciers van het ziekenhuis
2) Bestaande relaties
3) Bedrijven die in het kader van MVO de stichting steunen. 



7. Fondsenwervingscampagne

De stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, zal in de diverse netwerken toetsen wat de 
mogelijkheden zijn om activiteiten te ontplooien. Gezien de coronamaatregelen zijn 
samenscholingen niet toegestaan. 

De meeste kans is om de gemeenteraad van Zoetermeer te overtuigen van een gift voor de 
verbouwingskosten. Burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Ingeborg ter Laak hebben 
aangegeven namens het College als ambassadeur voor de stichting te willen optreden. 

Andere pogingen zijn om meer (particuliere) donateurs te werven. Dit kan per telefoon, brief 
of door middel van activiteiten. Al is dit laatste door Corona lastig. 

8. Middelen

Gezien de coronamaatregelen is besloten een videoboodschap te maken waarmee het 
project gepresenteerd wordt aan de verschillende doelgroepen.  De video is een co-creatie 
tussen de stichting en het ziekenhuis. De afzender is de stichting Vrienden van ’t Lange 
Land. Tevens zal de Facebook-pagina stichting ‘Vrienden van het LangeLand’ veel worden 
gebruikt. Ook zal het magazine veel worden ingezet. Aangezien er een digitale versie is, kan 
dit per mail worden verstuurd. 

Doel:
Het doel is het project te presenteren om fondsen te werven, 

Doelgroep:
- gemeenteraad en het College van Zoetermeer
- zakelijke relaties stichting Vrienden 
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