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Beste Vrienden van het Sophia,
Ook 2021 werd nog gedomineerd door de
coronapandemie, maar met het vaccineren en
de versoepeling van maatregelen merkten we
weer een voorzichtig optimisme bij onze rela
ties. Op het moment van dit schrijven verkeert
de wereld nog steeds in verwarring en zijn we
allen in de greep van de recente gebeurtenissen
in de Oekraïne. Uiteraard maken we hierbij de
afweging of we op dit moment aandacht kun
nen vragen voor projecten in het Erasmus MC
Sophia Kinderziekenhuis. Maar het belangrijke
werk in het Sophia gaat door en steun hiervoor
is onmisbaar. We zullen dan ook op gepaste wij
ze een beroep doen op donateurs om de missie
van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
te kunnen blijven ondersteunen: Het leveren
van de allerbeste zorg voor ieder kind, ziek, of
gezond met een beperking.
De terugval van inkomsten als gevolg van het
cancelen van events en de bijzondere om
standigheden bleef beperkt. Dankzij de niet
aflatende steun van onze donateurs en creati
viteit van het team van Stichting Vrienden van
het Sophia kunnen we 2021 afsluiten met het
prachtige resultaat van 3,1 miljoen euro. En uw
giften en acties, groot en klein, zorgen daadwer
kelijk voor grote impact. Er zijn hierdoor weer
vele indrukwekkende en innovatieve projecten
mogelijk gemaakt in het Sophia. U leest er in dit
jaarverslag meer over.
Zo werd de campagne voor het Sophia
Moeder en Kind Centrum afgesloten met een
fantastische opbrengst van 1,5 miljoen euro.
Hiermee kunnen belangrijke projecten en
onderzoek mogelijk gemaakt worden voor de
allerkleinsten. Zoals grensverleggende stappen
om groeivertraging in de baarmoeder te voor
komen. Met als doel minder kindersterfte en
ernstige groeiachterstand bij de geboorte.

In het laatste kwartaal van 2021 is een start
gemaakt met de campagne voor het Kinder
thoraxcentrum. Het expertisecentrum in het
Sophia dat voorop loopt in Europa op het ge
bied van diagnose en behandeling van kinderen
met aandoeningen aan het hart, de longen en
de luchtwegen. Met een grote wens; een sporten spel centrum in het Sophia. Een prachtig
doel waar we ons graag samen met u, ook in
2022, voor inzetten.
De intensivering van de samenwerking met de
fondsenwervende stichtingen van andere Ne
derlandse kinderziekenhuizen heeft geleid tot
de oprichting van ‘Stichting Kinderziekenhuizen
van Oranje’. Een heuglijk feit waar we heel trots
op zijn! Omdat we samen, naast onze bestaan
de activiteiten, nóg meer kunnen bereiken voor
diegenen waar het allemaal om draait; ernstig
zieke kinderen die specialistische en intensieve
zorg nodig hebben.
De ambities van het Erasmus MC Sophia Kinder
ziekenhuis zijn groot. Door onderzoek en
innovaties worden jaar na jaar betere diagnoses
en nieuwe behandelingen mogelijk gemaakt.
Dit is echter niet mogelijk zonder de steun van
donateurs, actievoerders en vrijwilligers.
Namens het team en bestuur van Stichting
Vrienden van het Sophia en het Erasmus MC
Sophia Kinderziekenhuis heel veel dank!

Inge Valkis Directeur Stichting
Vrienden van
het Sophia
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De beste zorg voor
zieke kinderen
Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis (het Sophia) is het eerste en grootste academische kinderziekenhuis van Nederland. Het bevindt zich in het hart van Rotterdam en
maakt onderdeel uit van het Erasmus MC. In 1863 werd het kinderziekenhuis geopend
door Koningin Sophia en sindsdien draagt het haar naam.
In het Sophia wordt zorg verleend aan
kinderen met zeldzame en complexe aan
doeningen waarvoor meer of specifiekere
zorg nodig is dan een algemeen ziekenhuis
kan verlenen. Dit doet men door continu te
innoveren en de nieuwste wetenschappe
lijke inzichten in te zetten. Daar wordt dag
en nacht aan gewerkt. Met aandacht voor
een zo prettig mogelijk verblijf en voor de
impact die een ziek kind heeft op het hele
gezin. Medewerkers, kinderen en hun fami
lie vormen in het Sophia één team, want de
beste zorg bereik je samen.
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Het Sophia participeert in de European
Children’s Hospitals Organisation (ECHO).
ECHO is een organisatie die bestaat uit
academische toonaangevende kinderzie
kenhuizen in Europa. Samen versterken zij
elkaar en bedenken ze oplossingen voor de
grootste uitdagingen in de gezondheidszorg.

Neem een kijkje in de bijzondere
wereld van het Erasmus MC
Sophia Kinderziekenhuis
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Kennis en expertise van verschillende specialismen in
het Sophia worden gebundeld in 4 aandachtsgebieden:

Het Sophia Moeder
en Kind Centrum
Hier wordt complexe zorg aan zowel
moeder als kind geleverd. Zo wordt op de
afdeling IC Neonatologie gezorgd voor te
vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken
zwangerschap. Maar ook voor kinderen
die op tijd zijn geboren en intensieve zorg
nodig hebben. Tot voor kort was het pas na
de bevalling mogelijk om kinderen te be
handelen. Door voortschrijdende medische
kennis en technische innovaties kan het
Sophia Moeder en Kind Centrum grensver
leggende stappen zetten bij het behande
len van kinderen vóór de geboorte. Want
hoe eerder de zorg begint, hoe beter de
start van het leven.

Het Kinderhersencentrum
In dit eerste én enige Kinderhersencentrum
van Europa werken specialisten en weten
schappers op het gebied van het brein en
gedrag intensief samen om kinderen met
een aandoening aan het hoofd, de herse
nen en de zintuigen een optimaal niveau
van functioneren en participeren in de
samenleving te geven. Denk aan kinderen
met een hersentrauma, gezichtsafwijking of
aandoeningen als epilepsie of autisme. De
oprichting van het Kinderhersencentrum
en een kinderhersenlab werd mede moge
lijk gemaakt door donateurs.

Het Kinderthoraxcentrum
Het Kinderthoraxcentrum is er voor kin
deren met aandoeningen aan het hart, de
longen en de luchtwegen. Het is de enige
plek in Nederland waar harttransplantaties
bij kinderen plaatsvinden. Ook worden
er unieke luchtwegreconstructies, long
operaties en operaties aan slokdarm en
middenrif verricht.
Daarnaast beschikt men in het Kinder
thoraxcentrum over een ECMO, ook wel
een hart-longmachine genoemd. Deze
wordt ingezet tijdens harttransplantaties
en bij kinderen die hele zwakke longen en/
of een heel zwak hart hebben.

Het Centrum voor
Zeldzame aandoeningen
Zo’n 1 miljoen Nederlanders krijgen in hun
leven te kampen met een zeldzame aan
doening. Een groot deel daarvan betreft
kinderen. In het Centrum voor Zeldzame
Ziekten van het Erasmus MC Sophia Kinder
ziekenhuis bestaat veel kennis en expertise
om deze kinderen de juiste diagnose te
geven en de beste behandeling te bieden.
Bijvoorbeeld aan kinderen met een aange
boren stoornis in de stofwisseling of het
afweersysteem, of met een onvoldoende
ontwikkeld maagdarmstelsel.
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Fondsenwerving:
broodnodig
De overheid en zorgverzekeraars dragen in belangrijke mate bij aan de
financiering van behandelingen. Maar voor de beste zorg, onderzoek en een
zo aangenaam mogelijk verblijf in het ziekenhuis van ouders en kinderen,
zijn aanvullende middelen nodig. De ontwikkelingen in de technologie
en de medische zorg volgen elkaar in een hoog tempo op. Extra financiële
middelen om de mogelijkheden die er zijn ook daadwerkelijk in de zorg
te implementeren en belangrijke projecten te realiseren zijn niet alleen
erg welkom, maar ook noodzakelijk. De Stichting Vrienden van het Sophia
dragen bij aan deze extra financiële ondersteuning.
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De Stichting Vrienden van het Sophia en de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Sophia
Fonds) zijn twee onafhankelijke stichtingen verbonden aan het Erasmus MC Sophia Kinderzieken
huis. Hun missie is het zorgen voor financiering van wetenschappelijk onderzoek en projecten die
het verblijf in het ziekenhuis veraangenamen. Ook dragen zij bij aan projecten om innovaties in
de zorg mogelijk te maken. Hierdoor blijft het Sophia binnen Europa als kinderziekenhuis voorop
lopen. De Sophia Stichtingen ondersteunen de ambitie van het Sophia;
De grootste gezondheidswinst behalen en daarmee de best mogelijke toekomst voor de
patiënten. Elk kind heeft immers recht op de allerbeste zorg die er is!
De Stichting Vrienden van het Sophia werft fond
sen voor wetenschappelijk onderzoek, inno
vatieve behandelmethoden en projecten het
verblijf van kinderen en hun familie in het
Sophia veraangenamen. De Stichting Vrienden
van het Sophia richt zich hiervoor tot particulie
ren, het bedrijfsleven en (vermogens)fondsen.
De Stichting Vrienden van het Sophia is door het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend
en heeft een ANBI-status.
Dankzij de vele schenkingen van donateurs kan
de Stichting Vrienden van het Sophia projecten
realiseren die buiten de reguliere zorgdekking
vallen. Binnen het meerjarenplan 2021-2024 ligt
de focus op een betekenisvolle bijdrage aan de
expertisecentra van het Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis waarmee het ziekenhuis
behoort tot de wereldtop op het gebied van zorg
en onderzoek. En daarnaast op het faciliteren
van extra voorzieningen bij de verbouwing van
het kinderziekenhuis die in het vooruitzicht ligt.

Het Sophia Fonds heeft een vermogen dat
haar oorsprong vindt in de verkoop van het
oude kinderziekenhuis aan de Gordelweg in
Rotterdam, in de tweede helft van de vorige
eeuw. De inkomsten vanuit het vermogen
worden door het Sophia Fonds ter beschikking
gesteld voor wetenschappelijke onderzoeks
projecten in het Sophia door middel van een
jaarlijkse subsidieronde.
“De inkomsten van de Stichting Vrienden van het
Sophia worden via het Sophia Fonds uitgegeven aan de projecten in het Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis. In het fonds monitoren we de
uitgaven én voortgang van de gesteunde projecten. Zo zorgen we ervoor dat iedere euro goed
besteed wordt!”
- Laura van Roon, manager bedrijfsvoering

“Ik vind het heel belangrijk en ook geweldig dat
de Stichting Vrienden van het Sophia fondsen
werft voor alle kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis. De betrokkenheid vanuit de stad Rotterdam, vanuit de medewerkers van het Sophia,
vanuit het Erasmus MC en vanuit het team en het
bestuur van de stichting is enorm groot en dat
verklaart het succes.”
- Anneke Sanderse, voormalig directeur
Sophia Kinderziekenhuis en sinds 2021
bestuurslid van de Stichting Vrienden
van het Sophia
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Fondsenwerving 2021
in vogelvlucht
Iedereen kan iets betekenen voor het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Door deel
te nemen aan één van de fondsenwervende evenementen, zelf in actie te komen, een
donatie over te maken, door het aangaan van een periodieke schenking, het aangaan
van een overeenkomst als (bedrijfs)vriend, of door Stichting Vrienden van het Sophia
op te nemen in uw testament. Met elkaar zijn we in staat om het Sophia financieel te
ondersteunen en zorgen we ervoor dat zieke kinderen de beste zorg krijgen.
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Campagnes

Acties en evenementen

De eerste helft van 2021 stond in het teken van
fondsenwerving voor het Sophia Moeder en
Kind Centrum. Samen met u konden we voor
dit expertisecentrum het mooie bedrag van 1,5
miljoen euro bijeen brengen. Om innovaties op
het gebied van zorg voor de allerkleinsten moge
lijk te maken. Met financiële steun voor diverse
projecten in het Moeder en Kind Centrum geven
we kinderen zo vroeg mogelijk de beste zorg en
dragen we bij aan hun gezondheid en kansen
op latere leeftijd. Na de succesvolle oprichting
van een Foundersclub voor het Kinderhersen
centrum is ook aan het Sophia Moeder en Kind
Centrum een groep van betrokken donateurs en
bedrijven verbonden die de ontwikkelingen en
innovaties op het gebied van zorg voor de aller
kleinsten graag ondersteunen en op de
voet volgen.

Veel van onze evenementen en acties van
betrokken donateurs werden helaas vanwege
de omstandigheden ook in 2021 geannuleerd
waardoor er op andere manieren steun gezocht
moest worden voor projecten. Mensen waren
meer online, waar op in werd gespeeld met de
communicatie, onder meer met een online cam
pagne voor het Sophia Superaapje. Deze werd
enorm enthousiast ontvangen!

In de tweede helft van 2021 is gestart met een
campagne voor het Sophia Kinderthoraxcen
trum. En in het bijzonder voor de realisatie van
een uniek sportcentrum voor kinderen met
aandoeningen aan het hart, de longen, lucht
wegen, slokdarm en/of het middenrif. Met als
doel: de inspanningscapaciteit van deze kin
deren verbeteren en hen vertrouwen en vooral
plezier in spelen en sporten geven. Want spelen
en sporten met leeftijdsgenootjes is ontzettend
belangrijk voor kinderen. Het stimuleert de
gezondheid van hart, longen en spieren, maar
ook een gezonde groei en ontwikkeling.

Verder ontstond het idee om naast ‘Hoelahoe
pen voor Sophia’, een buitenevenement met
1,5 meter afstand gegarandeerd, twee virtuele
actieve evenementen te lanceren; ‘Rondje voor
Sophia’ en ‘Lopen voor Sophia’. Fondsenwerven
de sportprestaties werden online opgevolgd en
virtuele medailles werden uitgereikt. Een leuke
manier om de sportievelingen in onze achter
ban uit te blijven dagen.
Traditionele wervingsacties als de mailing voor
Sophietjes Verjaardag in mei en de Lichtjesactie
in december konden rekenen op enorme sup
port van onze achterban en eindigden zelfs met
een hogere opbrengst dan de jaren ervoor.
Hoewel in 2021 het jaarlijkse Lichtjesdiner in
de Laurenskerk niet door kon gaan was er veel
animo voor de verlate editie in april 2022. Op het
moment dat we dit jaarverslag schrijven kijken
we met enthousiasme uit naar dit moment.
Want niets kan ten slotte de live beleving en per
soonlijk contact met donateurs vervangen.
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Project Glimlach
Onder de naam Project Glimlach kwam RTL in actie
voor de nieuwe stichting Kinderziekenhuizen van
Oranje. Deze stichting werd opgericht samen met
de fondsenwervende organisaties van andere
kinderziekenhuizen om naast de eigen activiteiten
ook gezamenlijk aandacht te vragen voor onderzoek,
betere behandelingen en een kindvriendelijke
omgeving. Mede dankzij een bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij en veel support van bedrijven én
particulieren werd ruim 2,2 miljoen euro opgehaald
voor projecten die bijdragen aan de reductie van angst,
pijn en stress bij kinderen die onder behandeling zijn
in één van de zeven aangesloten kinderziekenhuizen.

Vermogensfondsen

Nalaten

We zagen dit jaar opnieuw een stijging in
de inkomsten vanuit vermogensfondsen.
Het contact met vermogensfondsen wordt
intensiever en het netwerk groeit. Ondanks het
feit dat fondsen door dalende koersen minder
middelen beschikbaar hadden, is een mooie
groei te zien in de honoreringen. In totaal is
een bedrag van 216.023 euro toegekend. Een
betekenisvolle bijdrage aan de innovatieve
ontwikkelingen op het gebied van zorg en
wetenschappelijk onderzoek in het Sophia.

Actief communiceren over de mogelijkheid om
na te laten aan het Sophia was en blijft één van
de speerpunten van de Stichting Vrienden van
het Sophia. Wij zetten ons graag in om uw idealen
voort te laten leven door een nalatenschap aan
het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Er is
hiervoor een speciale brochure ontwikkeld en
een pagina op de website met meer informatie.
Via een advertentiecampagne op onze social
media kanalen brachten we het onderwerp onder
de aandacht van onze achterban. Alsmede door
publicaties in diverse magazines en deelname aan
Toegift.nl, een landelijke campagne die informeert
en inspireert over het nalaten aan goede doelen.

Bekijk hier de websitepagina
en brochure.
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Verdere digitalisering en groeiende online achterban
Er waren meer mensen online. En de toename
in het gebruik van social media was groot. Dat
bood kansen. Er is aandacht besteed aan het aan
het optimaliseren van de online vindbaarheid
en dankzij de inzet van Google Grants kon er
gebruik gemaakt worden van kosteloze google
advertenties. Ook werden er acties gevoerd via
social media die leidden tot directe conversie en
veelal tot lagere kosten ten opzichte van expo
sure in de buitenruimte.
Door de verrijking van de database met steeds
meer e-mailadressen en de groei van onze
online achterban zijn we steeds beter in staat
om de donateur van een (gerichte) terugkoppe
ling te voorzien en de impact van de geboden
steun kenbaar te maken. Een heel belangrijk

Bezoekers website

onderdeel van ons werk. De situatie inspireerde
het team ook om nieuwe activiteiten te ontwik
kelen. Naast de online sportevents werd er een
online bedankevent voor trouwe vrijwilligers
georganiseerd met een gezellige muziekbingo
en ook werd de digitale collectebus geïntrodu
ceerd.
Uiteraard is het geen kwestie van kiezen tussen
online - en offline communicatie. Maar wel
van het zoeken naar een maximale verbinding
tussen deze twee werelden. Met als doel het
versterken van de connectie met de donateur.
En het op verschillende manieren verhogen van
de betrokkenheid. Alle inspanningen zorgen
ervoor dat steeds meer mensen de weg vinden
naar de Stichting Vrienden van het Sophia.

LinkedIn volgers

Instagram volgers

Facebook volgers

2020

2021

2020

2021

2021

2021

40.100

51.846

896

1339

3.267

7.500

+ 11.746

+ 443

Totale opbrengsten van Stichting Vrienden 2021
Alle fondsenwervingsinspanningen leverden in 2021 een bedrag van 3,1 miljoen euro op voor
wetenschappelijk onderzoek en welzijnsprojecten in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.
Acties derden
€ 760.466

Fonds aanvragen
€ 216.023

Verkoop (aapjes en beeldjes)
€ 75.686
Nalatenschappen
€ 255.612

Campagnes /
events
€ 818.496

Totaal € 3.139.707
(Bedrijfs) vrienden
€ 114.269

Giften
€ 899.155

Voor een compleet overzicht
van de cijfers verwijzen wij u
naar de jaarrekening.
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Fondsenwervende acties in 2021
Er zijn weer veel mooie succesvolle acties geweest! Een aantal hiervan lichten we graag uit:

Geef een knuffel aan Sophia
De maanden maart en april stonden groten
deels in het teken van de actie ‘Geef een
knuffel aan Sophia’. De actie kon rekenen
op veel aandacht en support. Er werden
duizenden aapjes gedoneerd. De campagne
is eind april afgesloten met het prachtige
resultaat van 114.000 euro. Hiermee kunnen
alle opgenomen kinderen in het Sophia
van een knuffel worden voorzien. De op
brengst van de aapjes wordt benut voor de
financiering van wetenschappelijk onderzoek.
De zogenaamde ‘Knuffelactie’ wordt in
middels door diverse bedrijven voor een
langere periode omarmd en de aapjes worden
op steeds meer plaatsen verkocht.

Bekijk hier de Sophia
Superaap video

Ren je Rot voor Sophia en
Rondje voor Sophia
Voldoende bewegen is uiteraard ten allen tijde
belangrijk. Met continuerende coronamaatregelen
werden twee nieuwe sportieve activiteiten in het
leven geroepen waar iedereen aan mee kon doen
én waarmee ook nog eens een mooie bijdrage
werd geleverd voor het Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis. ‘Ren je Rot voor Sophia’ (een
virtueel hardloopevent i.s.m. de ActiveBirds app)
en ‘Rondje voor Sophia’ (zoveel mogelijk rondjes
maken; wandelend, op skeelers, met de step,
achter de kinderwagen of met rolstoel; alles kon).
Geheel corona proof, sportief en leuk voor het
hele gezin. De totaalopbrengst van deze events
was ruim 32.000 euro.
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Sophietjes Verjaardag
Op 8 juni vierden we een zonnige editie van Sophietjes
Verjaardag met de medewerkers en patiënten in de tuin
van het ziekenhuis. De Rotterdamse frietbakker Bram
Ladage zorgde voor een bijzonder cadeau. Een langver
wachte wens van de Kinderadviesraad (bestaande uit
(ex-)patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis) ging in
vervulling: een te gekke bakfiets waarmee op een verant
woorde en gezondere manier in een oven frietjes bereid
kunnen worden voor de kinderen in het ziekenhuis.
Bij de vaste donateurs viel de jaarlijkse mailing op de
mat waarin werd gevraagd om een bijdrage voor
Sophietjes Verjaardag. Met een opbrengst van ruim
50.000 euro kunnen we een aantal wensen vervullen
die een groot verschil kunnen maken voor de kinderen
en hun familie en bijdragen aan een positieve zorger
varing. Denk aan het opknappen van de wachtruimtes,
vervangen van speeltoestellen en opfleuren van de tuin.

Jubileumeditie Sporten voor Sophia
In 2021 vierden we binnen de mogelijkheden in afgeslankte vorm, de 30e editie
van Sporten voor Sophia. Waar normaal gesproken ruim 2200 deelnemers op de
fiets springen waren dat er deze editie ongeveer 800. Maar de sfeer was er niet
minder om en het event zorgde ervoor dat het ‘Sporten voor Sophia-vuurtje’ bij
deelnemers en vrijwilligers bleef branden. De jaarlijkse indoorfietsmarathon
leverde ruim 223.801 euro op voor het Sophia Moeder en Kind Centrum.

Proef de sfeer
via de aftermovie

“Ondanks de vele uitdagingen die we dit jaar
tegenkwamen tijdens de organisatie van Sporten
voor Sophia gaven we niet op en bleven we
geloven in elkaars kracht. We hebben laten zien
dat we zelfs in het klein heel groot kunnen zijn!
En daar ben ik apetrots op.”
– Miranda van Bommel, coördinator sport
instructeurs en Kinder-IC verpleegkundige in
het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
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De heupen los voor Sophia
TV & Evenementen
Op een unieke locatie, het Schouwburgplein
te Rotterdam, vond in september de tweede
editie van ‘Hoelahoepen voor Sophia’
plaats. Onder de bezielende aanvoering
van docenten Juliette en Jonina lieten 88
deelnemers op dit coronaproof event hun
heupen flink werken met een intensieve
Hoopdance-clinic. En niet zonder resultaat;
er werd maar liefst 17.230 euro bij elkaar
gehoepeld voor Sophia TV & Evenementen!
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Lichtjesactie
De maand december stond traditiegetrouw
geheel in het teken van de Lichtjesactie. We
ervaarden wederom ontzettend veel steun
van onze trouwe achterban. Heel veel mensen
kochten symbolisch lichtjes in de kerstboom voor
het Sophia en ook de lampionnentochten vanuit
de scholen kon op veel plekken weer doorgaan.
Er was mede dankzij sponsoren veel exposure
voor de Lichtjesactie. Zoals op abri’s en digitale
banners in regio Rotterdam, op RTV Rijnmond
en een speciale radio-uitzending vanuit het
ziekenhuis ‘Dwars door Rotterdam’. Samen met
de mailing naar onze achterban en berichten op

de social media kanalen leverde dit een mooie
kruisbestuiving aan aandacht op en ruim 320.000
euro. Een resultaat om trots op te zijn!
De kerstboom werd geschonken door Kroon
domein ’t Loo, door sponsor Mammoet vervoerd
naar Rotterdam en door sponsor Mateco ge
ïnstalleerd voor het ziekenhuis. Hartelijk dank
hiervoor!

Beleef de start van de
Lichtjesactie
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In actie voor het Sophia
In 2021 werden 60 acties opgezet voor het Sophia met een topopbrengst van 409.301,32 euro.
Een geweldige prestatie in tijden van corona! Een aantal initiatieven uitgelicht:

Riff in actie voor het Sophia
Het kleine neefje van Riff is patiënt in het
Sophia en dat inspireerde hem om in actie te
komen. Hoe klein de driejarige Riff zelf ook
nog maar is, zijn actie werd groots. Samen
met buurtkinderen verkocht hij popcorn en
limonade en dat leverde maar liefst 420 euro
op voor het Sophia. Ontzettend knap!

Het is Bond. James Bond…
In oktober 2021 vond in het Zalmhuis te
Rotterdam een bijzondere avond plaats. Erik
Mastenbroek en Robert Knoops organiseerden
een fundraising avond in stijl voor het Sophia.
De gasten werden verwend met een heerlijk
diner, er was een veiling en als kers op de taart
ging iedereen met de watertaxi over de Maas
naar de bioscoop om de nieuwste James Bond
film te gaan kijken. Dit alles resulteerde in een
geweldig bedrag van 17.000 euro, dat ten goede
komt aan Sophia TV & Evenementen.

Familiebedrijf in actie
voor het Sophia
Bij familiebedrijf Van Tilburg-Bastianen Groep
staan mensgerichtheid en de kracht van
familie in de kernwaarden. Vanuit die gedachte
kwamen zij in 2021 in actie voor het Sophia. Om
zowel de kinderen maar ook de families daar
een steuntje in de rug te geven. Diverse acties
werden er op touw gezet: er werden Sophia
Superaapjes verkocht en voor ieder ingevulde
klantenquête werd er een bedrag opzij gezet
voor het goede doel. Met als resultaat 10.350
euro voor het Sophia.

Feyenoord Sophia dag
Begin november stond de thuiswedstrijd van
Feyenoord tegen AZ in het teken van de
Feyenoord Sophia Dag. De wedstrijd leverde
niet alleen drie punten op, maar ook 30.818
euro voor het Sophia. De opbrengst komt ten
goede aan de realisatie van het ‘So Fit en Fun
Centrum’; een sport- en spelcentrum voor
kinderen met een aandoening aan het hart,
de longen en de luchtwegen.
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10 jaar Sprinting Sophia
2021 zou het jaar zijn waarin Sprinting Sophia,
een dagje avontuur voor de patiëntjes van het
Sophia inclusief een rit in een te gekke auto,
het 10-jarig jubileum zou vieren. Helaas lieten
de corona maatregelen dit opnieuw niet toe.
Om toch een mooie opbrengst voor het Sophia
te genereren werd door organisator Rotary
Rotterdam Delfshaven een prachtig magazine
uitgebracht, geheel gesponsord en met betaalde
advertenties. Met daarin aan het woord de
grondleggers en een aantal vaste rijders die
vertellen waarom zij Sprinting Sophia een
warm hart toedragen. En een verantwoording
hoe de donaties de afgelopen jaren zijn
besteed en waarom het belangrijk blijft om
geld in te zamelen. Met de opbrengst van ruim
110.000 euro kunnen de echokamers worden
gerenoveerd en kindvriendelijk gemaakt worden.

Benieuwd naar het magazine?
Bekijk dan de QR code

Sophia pop levert
recordbedrag op

Uit de kleren voor
het goede doel
De verjaardagskalender van het Korps Mari
niers heeft in 2021 uitstekend gescoord. Van
de kalender zijn meer dan 14.000 exempla
ren verkocht en de sexy mariniers hebben
meer dan 100.000 euro opgehaald. Dit
bedrag werd verdeeld over 10 goede doelen
waaronder het Erasmus MC Sophia Kinder
ziekenhuis.

Kinderlabel Little Dutch is sinds 2019 ambas
sadeur van het Erasmus MC Sophia Kinder
ziekenhuis. In januari 2020 resulteerde dit in de
lancering van de enige echte Sophia knuffelpop.
Vele bestellingen volgden en van iedere ver
kochte pop was er een deel van de opbrengst
voor het goede doel.
Ook in 2021 heeft Little Dutch weer verschillen
de campagnes gevoerd om de verkoop van de
Sophiapop te stimuleren. En met succes! Want
dit jaar hebben hun inspanningen geleid tot een
recordbedrag van maar liefst 79.608 euro!
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Sponsoring in natura
Het Sophia wordt ook gesteund in natura. Ook in 2021 ontvingen we weer fantastische
bijdragen van mensen en bedrijven met een warm hart voor het kinderziekenhuis. Hier
een greep uit al deze mooie giften uitgelicht:

Prachtige producten voor de allerkleinsten
geschonken door Little Dutch

Een overslagrompertje voor alle
pasgeboren baby’tjes dankzij Feetje
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Christien Corbeau verrast het Sophia
Kinderziekenhuis meermaals per jaar
met prachtig speelgoed

Toilettasjes gevuld met producten
voor ouders die onverwachts moeten
overnachten in het ziekenhuis

Een hele truck vol kerstcadeautjes
gedoneerd door Absolute Motors

Bekijk hier
een video van
Absolute Motors

Mooie legodozen geschonken
door Blue Amigo
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Stichting Kinderziekenhuizen
van Oranje een feit!
De Stichting Vrienden van het Sophia werkte
al zeer prettig samen met fondsenwervende
stichtingen van andere kinderziekenhuizen.
Naast het delen van ervaring en kennis ont
stond de behoefte om de samenwerking uit te
bouwen. Dit resulteerde in 2021 tot de oprich
ting van een nieuwe stichting: De Stichting
Kinderziekenhuizen van Oranje.
Deze werd in oktober feestelijk gelanceerd.
Samen kunnen we, naast onze bestaande
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activiteiten, nóg meer bereiken voor diege
nen waar het allemaal om draait; ernstig zieke
kinderen die specialistische en intensieve zorg
nodig hebben. Door de samenwerking binnen
de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje
kan de missie om projecten te steunen waar
mee de zorg voor kinderen nog verder verbe
terd kan worden, landelijk voor het voetlicht
worden gebracht. Evenals het bijzondere en
belangrijke werk dat wordt verricht in de Ne
derlandse Kinderziekenhuizen.
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Presentatrice, actrice en influencer Nicolette
van Dam heeft zich als ambassadrice verbon
den aan deze samenwerking.
“Al jaren leveren m´n man Bas en ik middels eigen
acties een bijdrage aan de kinderziekenhuizen.
Altijd als doel om een fijne kindvriendelijke omgeving te realiseren. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor hun families. Daarom ben ik
ontzettend trots en vereerd dat ik ambassadeur
mag zijn van de Stichting Kinderziekenhuizen
van Oranje. Samen de krachten bundelen, want
samen staan we sterk en kunnen we meer bereiken.”
- Nicolette van Dam
De stichting maakte een gedroomde start met
een fantastische inzamelingsactie van RTL in
december onder de naam ‘Project Glimlach’.
De rode draad tijdens deze actie was dat alles
wat er tijdens de actie gebeurde een glimlach
teweeg bracht en het grote publiek en ad
verteerders aanzette tot een donatie. De RTL
talenten en diverse bedrijven hebben deze actie
ondersteund, waaronder Unilever, Kruidvat,

Topbloemen en Nutricia. Ook de Nationale
Postcode Loterij droeg bij aan het grote succes
van Project Glimlach. Tijdens de Masked Singer
werd de Stichting Kinderziekenhuizen van
Oranje door ambassadeur Quinty verrast met
een prachtige cheque van maar liefst 500.000
euro.
Dit alles leidde tot een geweldige totaalop
brengst van 2,2 miljoen euro. Deze is verdeeld
onder de zeven aangesloten kinderziekenhui
zen en wordt ingezet voor projecten met als
doel het verminderen van angst, pijn en stress
bij kinderen. Niet alleen erg welkom, maar ook
noodzakelijk.
Naast deze mooie opbrengst was er veel
aandacht voor het mooie werk in de kinder
ziekenhuizen en nog belangrijker voor de
patiënten. Op initiatief van de Postcode Loterij
werden er gedurende de actie week 7 ‘gouden
glimlach’ speldjes uitgereikt aan zorghelden.
Voor het Sophia Kinderziekenhuis betekende
dit een kroon op het werk van kinderverpleeg
kundige Denise Vonk.

“Onder het mom van een interview over mijn
werk werd ik op donderdag 9 december
naar Amsterdam gelokt. Maar niets bleek
minder waar; het ging niet om mijn werk
maar om mij! Eén van mijn patiëntjes in het
kinderthoraxcentrum die ik al vele jaren
begeleid, Alyshia, had mij aangedragen als
haar zorgheld. Ik ben nog nooit zo verbaasd en
verrast tegelijk geweest!”
- Denise Vonk, kinderverpleegkundige in het
Kinderthoraxcentrum van het Erasmus MC
Sophia Kinderziekenhuis
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3.

Gesteunde projecten
in het Sophia
Terugblik 2021: meer dan 2,7 miljoen euro aan bestedingen
welzijn

€ 595.915

innovatie

€ 428.745

wetenschappelijk onderzoek

€ 1.696.062

Totaal

€ 2.720.722

Voor een compleet overzicht
van de cijfers verwijzen wij u
naar de jaarrekening.

Dankzij de vele schenkingen van donateurs kon Stichting Vrienden van het Sophia ook
in 2021 belangrijke projecten mogelijk maken op het gebied van onderzoek, innovatie en
welzijn om zo bij te dragen aan de beste zorg voor zieke kinderen.
De huidige focus ligt daarbij op het leve
ren van een betekenisvolle bijdrage aan de
expertisecentra van het Sophia; het Kin
derthoraxcentrum, Kinderhersencentrum,
Centrum voor Zeldzame Aandoeningen
en het Sophia Moeder en Kind Centrum.
Met deze centra wil het Sophia zich nu en
in de toekomst blijvend onderscheiden,
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op nationaal en internationaal niveau. Het
betreft zorggebieden waarin het Sophia
uitblinkt en waarbij zij actief de verbinding
tussen zorg en onderzoek opzoekt. Door de
wetenschap nog directer te betrekken
bij de zorg zet het Sophia een belangrijke
stap in het realiseren van gezondheids
winst voor haar patiënten.
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Moeder en Kind Centrum;
hoe eerder beter, hoe beter!
De eerste helft van 2021 stond een groot deel van de acties in het teken van het Sophia Moeder en
Kind Centrum. Om innovaties op het gebied van zorg voor de allerkleinsten, zelfs al in de baar
moeder, mogelijk te maken. Er werden veel hartverwarmende acties georganiseerd en donaties
gedaan. Dankzij de steun van founders, donateurs, actievoerders en vermogensfondsen kunnen we
een geweldige opbrengst onthullen: 1.500.000 euro. Daar zijn we enorm trots op en dankbaar voor!

Bekijk hier de onthulling
van het bedrag

Een gezond kind, geen vanzelfsprekendheid
In de meeste gevallen eindigt een zwangerschap met de geboorte van een gezond kind. Maar dit
is helaas geen vanzelfsprekendheid. Gemiddeld 1 op de 20 kinderen komt met een ziekte of afwij
king ter wereld. En ongeveer 1400 kinderen per jaar overlijden in de periode rondom de geboorte.
Een dramatische gebeurtenis voor de ouders en de omgeving.
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De beste zorg voor kinderen al vóór de geboorte
Er is inmiddels veel kennis die erop wijst dat gezond zwanger worden sterk
bepalend is voor de gezondheid van het kind na de geboorte. Zo ook de
ontwikkeling en groei van het kindje in de baarmoeder. Het Sophia Moeder
en Kind Centrum gaat zich richten op behandelingen van kinderen in de
baarmoeder. Een grensverleggende stap waarmee het moment van diag
nose en behandeling van de zieke of bedreigde baby verschuift van ná de
geboorte naar vóór de geboorte.

Neem een kijkje in het
Moeder en Kind Centrum
Met deze geweldige opbrengst werden werden onder meer de volgende
projecten mogelijk gemaakt:

Transportcouveuse voor de allerkleinsten
Pasgeborenen komen vanuit streekzieken
huizen in Zuid-Holland, Zeeland en een deel
van Noord-Brabant naar Rotterdam naar
het Sophia Moeder en Kind Centrum om de
specialistische zorg te krijgen die ze nodig
hebben. Dit vervoer gaat per ambulance en
voor optimale zorg was een speciale transport
couveuse nodig. Een warme, veilige omgeving
voor deze kwetsbare baby’s voorzien van
allerlei apparatuur waarmee intensieve zorg
verleend kan worden.

In 2021 zijn er totaal 354
transporten met de Sophia
ambulance geweest.
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Rotterdam
Goes

Veldhoven

Er zijn kinderen gehaald en gebracht van
Rotterdam tot Veldhoven tot Goes en alles daar tussen.
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Waarom zouden
we wachten om
Karim te helpen
met groeien?

Het Moeder & Kind Centrum zet een grensverleggende
stap van behandelen na de geboorte naar ook
behandelen vóór de geboorte. Steun deze stap.
Want hoe eerder beter, hoe beter.

Behandeling van
groeivertraging in
de baarmoeder
Per jaar overlijden ongeveer 1000 baby’s
vanwege een belemmering in hun groei.
Nog eens 8.000 kinderen worden geboren
met een ernstige foetale groeiachterstand.
Waarvan ruim 500 kinderen met minder dan
1 kg geboortegewicht intensieve zorg op een
Intensive Care Neonatologie nodig hebben,
vaak met levenslange gevolgen voor de
gezondheid.
Gynaecoloog Bas van Rijn en zijn team
kweken mini-placenta’s in het laboratorium.
Zo hopen ze erachter te komen waarom
een baby in de baarmoeder soms niet goed
groeit en wat daaraan te doen is. De opzet
van het onderzoek is om tijdens de zwan
gerschap lichaamseigen ‘mini-placenta’s’ te
laten groeien voor moeders met een kindje
met foetale groeiachterstand opgenomen
in het Sophia Kinderziekenhuis, om zo op
veilige wijze nieuwe placenta-specifieke
geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen en
testen. Hiermee komt de mogelijkheid om
foetale groeivertraging al vóór de geboorte
te kunnen behandelen een belangrijke stap
dichterbij. Dit zal een bijdrage leveren aan de
vermindering van de kindersterfte rondom
de geboorte in Nederland. En draagt ook
bij aan de gezondheid en kansen van deze
kinderen op latere leeftijd.

www.sophiamoederenkindcentrum.nl
Lees hier over dit onderzoek
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Het Sophia
Kinderthoraxcentrum
Het Kinderthoraxcentrum is er voor kinderen
met aandoeningen aan het hart, de longen en
de luchtwegen. In het Kinderthoraxcentrum
werkt een team van superspecialisten nauw
samen. Door deze combinatie van expertise en
het gebruik van de nieuwste technologie kan er
optimale zorg en behandeling worden gegeven
aan zowel pasgeborenen als oudere kinderen.
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar
de oorzaken van aandoeningen en de beste
behandelmethoden.

“Van een longarts, chirurg tot KNO-arts: we
kijken allemaal vanuit onze eigen expertise
naar de thorax. Al die verschillende specialismes
die op één plek samenkomen, dat maakt het
Kinderthoraxcentrum uniek.”
- Marco Schnater, long- en kinderchirurg
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Samen de schouders onder de realisatie
van het So Fit & Fun Centrum
In de tweede helft van 2021 werd gestart met een campagne voor het Sophia
Kinderthoraxcentrum. En in het bijzonder voor de realisatie van een uniek
sportcentrum voor kinderen met aandoeningen aan het hart, de longen, lucht
wegen, slokdarm en/of het middenrif. Het zogenaamde ‘So Fit en Fun Centrum’.

Bekijk hier een filmpje over het belang van een So Fit en Fun
Centrum en kom meer te weten over de patiënten in het
Kinderthoraxcentrum die baat hebben bij sport en spel.
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Laat jij mij ook met
een gerust hart sporten?
Jurly-Ann, 6 jaar, heeft een vernauwde luchtpijp

Spelen en sporten met leeftijdsgenootjes is ontzet ‘So Fit & Fun Centrum’, realiseren om te kijken
tend belangrijk voor kinderen. Het stimuleert de
wat er buiten de beperkingen van deze kinderen
gezondheid van hart, longen en spieren, maar ook wél mogelijk is. De kinderen zullen spelenderwijs
een gezonde groei en ontwikkeling. Voor kinderen getest worden in een leuke activerende ruimte
met een chronische ziekte aan het hart,
de longen
waar broertjes
en zusjes
ook welkom
Voor
Steun
onderzoek
in het
Erasmus
MCzijn.
Sophia
of de luchtwegen is sporten minder vanzelfspre
ieder kind wordt een op maat beweeg- en leefstijl
Kinderthoraxcentrum
en geef kinderen met
kend, maar juist extra belangrijk.
programma gemaakt. Met als doel: de inspan
hart- en longziekten
een
betere
ningscapaciteit van
deze
kinderentoekomst.
verbeteren en
Om hen met een gerust hart te laten bewegen wil
hen vertrouwen en vooral plezier in spelen en
www.hartvoorsophia.nl
len de specialisten binnen het Erasmus
MC Sophia sporten geven.
Kinderziekenhuis een sport- en spel ruimte, het
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Tijdens de campagne was de Sophia Hartveter (waarin het hartritme
is verwerkt) een letterlijke rode draad. De opvallende veter werd,
naast de webshop van Stichting Vrienden van het Sophia, verkocht
bij diverse winkels zoals Daka, Decathlon, Van den Assem en de
Feyenoord fanshops. Ambassadeurs strikten de veter in hun schoen
en plaatsten posts op social media om zo aandacht te vragen voor
het Sophia Kinderthoraxcentrum.

De campagne loopt nog door in 2022. We
hopen met de opbrengst dit centrum in 2023
te kunnen realiseren als onderdeel van de
aanstaande renovatie van het Erasmus MC
Sophia Kinderziekenhuis.
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Minder angst, pijn en stress
Een ziekenhuisbezoek is vaak spannend voor kinderen en hun ouders/verzorgers. In het Erasmus
MC Sophia Kinderziekenhuis doen de medewerkers er alles aan om het ziekenhuisbezoek zo pret
tig mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk stress, angst of pijn. In 2021 heeft de Stichting
Vrienden van het Sophia, mede dankzij partners als RTL en de Postcodeloterij een aantal mooie
projecten kunnen financieren die daar aan bijdragen.

Inzet van Virtual Reality
Virtual Reality (VR) is één van de tools die inge
zet kunnen worden om het ziekenhuisbezoek
van kinderen verder te verbeteren. Bij VR wordt
gebruik gemaakt van een speciale bril waarmee je
een gesimuleerde omgeving ziet, een virtuele wer
kelijkheid, die voelt als de echte wereld. Het kind
kan kiezen uit een reeks virtuele ervaringen die elk
ongeveer 15 minuten duren en die passen bij per
soonlijke interesses, zoals het bezoeken van een
wereldstad, wandelen of fietsen door de natuur,
zwemmen met dolfijnen of een spelletje spelen.
Omdat het kind zo wordt afgeleid van wat er ver
der gebeurt, neemt de angst voor bijvoorbeeld een
naald bij het prikken af en wordt er minder pijn
ervaren bij behandelingen. Dankzij donaties zijn
er 6 VR brillen aangeschaft die op verschillende
afdelingen in het Sophia ingezet worden.

VR App ter voorbereiding van operatie
Jaarlijks ondergaan ca 200.000 kinderen een
ingreep onder narcose. Dit kan gaan om een ope
ratie of een onderzoek. 70% van deze kinderen is
angstig voor de operatie, of tijdens het inleiden
van de narcose. Angst kan leiden tot meer pijn
na de operatie, een langzamer herstel, en soms
zelfs tot gedragsstoornissen, nachtmerries of
posttraumatische stress. Het Sophia beschikt
over een kindvriendelijke VR tool waarin een
virtuele anesthesist en anesthesiemedewerker
alle procedures uitleggen rondom de anesthesie.
Het is een interactieve tool, dus kinderen kunnen
het tempo bepalen en dingen aanwijzen in de
operatiekamer, waar ze meer uitleg over willen
hebben.

Men verwacht dat als kinderen langer van te
voren en meerdere keren de VR-voorbereiding
kunnen doen, het gunstige effect op angst, pijn
en het gebruik van pijnstillers nog groter zal zijn.
In dit project wordt de VR-tool breder beschik
baar gemaakt door deze om te bouwen naar een
smartphone app, om op deze manier kinde
ren (en hun ouders) nog effectiever te kunnen
voorbereiden op een operatie. Deze VR-app kan
worden bekeken met behulp van een kartonnen
‘VR-bril’. Het voordeel is dat kinderen thuis, in
hun vertrouwde omgeving en op hun eigen tem
po de VR-voorbereiding kunnen doen, zo vaak
als ze willen.

Bekijk hier: VR-bril zorgt voor
vermindering van angst bij Jovie
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Ontwikkeling KinderPijn-App
In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
worden jaarlijks ongeveer 7.000 kinderen
geopereerd. Goede pijnbestrijding na een
operatie is belangrijk voor comfort en een
sneller herstel. Uit onderzoek blijkt helaas dat
postoperatieve pijn bij kinderen thuis vaak
voorkomt en niet voldoende wordt behandeld:
driekwart van de kinderen is niet pijnvrij op de
eerste dag na een operatie en 40% heeft zelfs
matige tot ernstige pijn. Dit heeft uiteraard veel
impact op het dagelijkse leven van kinderen en
hun ouders.

Om de postoperatieve pijn bij kinderen in de
thuissituatie beter te kunnen behandelen wil
men een KinderPijn-App ontwikkelen. In deze
app kunnen kinderen en/of hun ouders het
afgesproken pijnbeleid terugzien, informatie over
medicatie krijgen en de pijn scoren. De KinderPijnApp biedt ook de mogelijkheid om terugkoppeling
en advies te krijgen van de pijnconsulent van het
Sophia. Door alle gegevens over de pijnscores uit
de app op te nemen in een database, krijgen de
voorschrijvers ook meer inzicht in de effectiviteit
van hun voorgeschreven pijnbeleid, wat zal leiden
tot een verbetering van de zorg.

“Mijn missie is een pijnvrij kinderziekenhuis! Dankzij projecten
die in 2021 werden gesteund door de Stichting Vrienden van het
Sophia kunnen we daar grote stappen in zetten. Technologische
ontwikkelingen bieden innovatieve oplossingen om angst en stress
te verminderen. Zo kunnen we kinderen afleiden en voorlichten met
virtual reality en kunnen ze straks vanuit huis chatten met onze
pijnverpleegkundigen.“
– Lonneke Staals, kinderanesthesioloog Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis

Afleiding dankzij Qwiek Ups
Speciaal voor de patiënten in het Sophia
konden er 5 Qwiek-ups worden aangeschaft. De
Qwiek-up is ontwikkeld door een ouder wiens
kind langdurig in het ziekenhuis moest liggen
en alleen maar naar het plafond kon kijken. Het
is een projector die in elke gewenste ruimte
neergezet kan worden en levensgroot de mooiste
beelden (en geluiden) op het plafond of muur
projecteert. Denk aan een heldere sterrenhe
mel, een aquarium met tropische vissen, of een
wandeling door de dierentuin. Het helpt om de
kinderen af te leiden, plezier te geven en prikkels
te reguleren.
Bron foto: haarnaamissara.nl
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Bestrijden van pijn bij kinderen
met Necrotiserende Enterocolitis (NEC)
Te vroeg geboren kinderen hebben een aan
zienlijk risico van ongeveer 10% op het krijgen
van het levensgevaarlijke ziektebeeld NEC. Deze
ziekte kent een onvoorspelbaar beloop waarbij
delen van de darm plotseling kunnen afsterven.
Veel kinderen hebben een spoedoperatie nodig
om het zieke deel van de darm te verwijderen
via een open buikoperatie, waarbij vaak een
tijdelijk darmstoma wordt aangelegd. Ondanks
een zeer intensieve behandeling, overlijdt de
helft van de kinderen aan deze ernstige ziekte.
Het is daarmee doodsoorzaak nummer 1 bij
deze kwetsbare groep.
NEC is zo pijnlijk dat de standaard pijnmedi
cijnen voor prematuren zoals paracetamol en
morfine onvoldoende werken in de gebruike
lijke doseringen. De kinderen lijden daarom

vaak onnodig veel pijn, wat gepaard gaat met
een slechter herstel. Ook op lange termijn heeft
deze pijn ernstige gevolgen onder meer voor
de hersenontwikkeling wat kan leiden tot latere
school- en gedragsproblemen. De kern van dit
onderzoek is dat men pijn beter gaat bestrijden
door gebruik te maken van betere medicijnen
en deze optimaal te doseren met een individu
eel behandelprotocol per kind. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een innovatief real-time
digitaal pijndashboard waarop alle relevante
informatie voor beoordeling van de pijnstil
ling per patiënt wordt gepresenteerd. Hiermee
wordt een veel beter beeld gegeven van de
individuele geneesmiddelblootstelling en kun
nen kinderen met NEC nog adequater worden
behandeld.
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Welzijn van kind en ouders
Als een kind opgenomen wordt in een ziekenhuis is dat niet niks. Weg van huis en de vertrouwde
omgeving. In het Sophia wordt veel aandacht gegeven aan de psychosociale omstandigheden
van kinderen en hun ouders. De Stichting Vrienden van het Sophia ondersteunt projecten die het
verblijf zo aangenaam mogelijk maken. Het is daarbij van belang dat een gezin zo goed mogelijk
kan blijven functioneren in het ziekenhuis. En dat kinderen zich op intellectueel en psychosociaal
vlak kunnen ontwikkelen terwijl ze (vaak voor lange tijd) in het ziekenhuis liggen. Het aanbieden
van speelplekken en activiteiten draagt daaraan bij.

Fondsen
Het afgelopen jaar hebben we dankzij de steun van donateurs en vermogensfondsen weer veel
projecten mogelijk gemaakt die het ziekenhuisverblijf van de patiëntjes en hun ouders zo aange
naam mogelijk maken. Speciale dank gaat uit naar onder meer het Elise Mathilde Fonds, Vaillant
Fonds, de Stichting Aelwijn Florisz, Stichting Reggeborgh en de Cornelia Stichting. We lichten een
aantal projecten uit:

Een Funky Flamingo of een Toversapje
Een grote wens van de Kinderadviesraad van het Erasmus MC Sophia werd onlangs werkelijkheid:
een smoothiebar op wielen met gezonde sapjes die er ook nog eens feestelijk uitzien. Een lichtpuntje
voor de kinderen die vaak langere tijd in het ziekenhuis verblijven. Op feestelijke wijze werd de
smoothiebar onthuld door mede-initiatiefnemers Nicolette van Dam en Bas Smit. Hij rijdt inmiddels
iedere maandag- en donderdagmiddag over alle afdelingen om verse smoothies uit te delen. En deze
worden enthousiast ontvangen.
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Toilettasjes voor ouders
Wanneer een kind in het ziekenhuis opgeno
men wordt is dat vaak al heftig en onverwachts.
Ouders krijgen dankzij donaties en samenwer
kingspartners als Oral B, Hugo Boss, Olaz, Mexx,
Bruno Banani, Herbal Essences en Davidoff een
toilettasje met fijne producten aangeboden
zodat zij op dat moment worden voorzien van
alles wat ze nodig hebben.

Dagboekjes
Als je als kind opgenomen ligt in het ziekenhuis
is dat een impactvolle en heftige gebeurtenis.
Een periode die je het liefst zo snel mogelijk
weer vergeet, maar ook een ‘plekje’ moet krijgen.
Daarom worden er dagboekjes bijgehouden. Hierin
schrijven verpleegkundigen, maar ook ouders, over
hoe het gaat; over hoogtepunten, lichtpuntjes,
maar ook dieptepunten. Op deze manier hebben
ouders en kind een tastbare herinnering welke
kan helpen bij het verwerken van deze periode.
Ook voor ouders die hun kind verliezen zijn deze
dagboekjes van grote waarde. Dankzij een donatie
van Team Tijme1 zijn er 1000 dagboekjes verspreid
over de verschillende afdelingen in het Sophia.
1. www.kominactievoorsophia.nl/team/tijme
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Sophia TV & Evenementen
Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat
afleiding bijvoorbeeld in de vorm van muziek
of theater de patiënten ontspanning biedt,
angst en pijn kan verminderen, de immuunresponse doet verhogen en daarmee ook een
genezend karakter kan hebben. Sophia TV
& Evenementen is in het leven geroepen om
de kinderen in het Sophia voor even te laten
vergeten dat ze in het ziekenhuis zijn. In de
eigen TV-studio worden 2 keer per week live
uitzendingen gemaakt voor en door patiënten.
Er worden de gekste grappen uitgehaald en er
worden met grote regelmaat bijzondere gasten
ontvangen. Zo zijn Koningin Máxima en Davina
Michelle en Maan al langs geweest. Maar ook
minder bekende mensen die een speciaal
beroep hebben zoals een cellist uit een orkest
of een chef-kok van een toprestaurant.
Verder worden er naast activiteiten aan het bed
met regelmaat leuke activiteiten georganiseerd
in de hal van het Sophia. Er vinden theater
voorstellingen plaats, er worden workshops
georganiseerd en er kan geknutseld en geschil
derd worden. Aan het einde van het jaar vindt
traditioneel de talentenshow Sophia’s Got Stars
plaats, waarbij de patiënten als ware sterren in
de spotlights staan.
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In 2021 hebben we nieuwe apparatuur aan kun
nen schaffen voor Sophia TV waardoor er veel
meer mogelijkheden op locatie mogelijk zijn.
De oude apparatuur was daarbij hoognodig aan
vervanging toe.
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Een knuffel voor iedere patiënt
Boegbeeld Sophietje neemt haar aapje
overal mee naar toe, want het aapje heeft
superkrachten: hij troost en knuffelt Sophietje
wanneer zij dat maar nodig heeft. En natuurlijk
willen veel meer kindjes dat! Bedrijven kunnen
daarom aapjes kopen en doneren aan de
patiëntjes in het Sophia. De aapjes worden
ook los verkocht. De gehele opbrengst van de
aapjes komt ten goede aan wetenschappelijk
onderzoek in het Sophia. Dankzij steun van
particulieren en bedrijven konden ook in 2021
alle opgenomen kinderen blij gemaakt worden
met een Superaapje.

Dit is Amber. Ze is geboren met een hart
afwijking. Bij haar eerste operatie vorig
jaar kreeg ze Superaapje. Sindsdien gaat
hij mee naar elke controle en behandeling
in het ziekenhuis. En dat zijn er in een jaar
tijd stiekem best veel.

Wilt u ook aapjes doneren?
Scan dan de QR-code.
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4.

Betere diagnoses en
behandelmethoden
een stap dichterbij
Ontwikkelingen in de medische wetenschap en de technologie gaan razendsnel.
Elke dag komen betere diagnoses en behandelmethoden voor kinderziektes een
stap dichterbij.
Op het gebied van wetenschappelijke im
pact zit het Erasmus MC al jaren aan de
top. Zo wordt Rotterdams onderzoek 100%
vaker geciteerd dan het wereldgemiddelde
over dezelfde onderwerpen. Wat betekent
dat het Erasmus MC zich kan meten met in
ternationale toppers zoals het Imperial Col
lege en de University of Cambridge. Op het
gebied van internationale samenwerking
zijn instellingen zoals Harvard University in
Amerika, KU Leuven in België en Karolinska
in Zweden belangrijke onderzoek partners.
Hiernaast werkt het Erasmus MC intensief
samen in onderzoek met ziekenhuizen en
universiteiten in de regio.
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Graag geven we u terugkoppeling over
oefenoperaties op een siliconen baarmoe
der in het Moeder en Kind Centrum. Dit
project werd mogelijk werd gemaakt door
financiële steun van particulieren en bedrij
ven. En sluit aan bij de convergentie, een
samenwerkingsverband tussen de TU Delft,
het Erasmus MC en de EUR. De Conver
gentie nodigt uit tot samenwerking tussen
verschillende disciplines en instituten, wat
leidt tot (versnelde) technologische innova
tie in de zorg.

4 | Betere diagnoses en behandelmethoden een stap dichterbij | Jaarverslag 2021

Oefenoperatie op een
siliconen Baarmoeder
Er heerst een enthousiaste sfeer op de OK van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Het is
namelijk de eerste keer dat artsen in Nederland oefenen op een siliconen baarmoeder. Dat doen
ze om uiteindelijk een open rug, ofwel spina bifida, tijdens de zwangerschap te kunnen repareren,
zonder de baarmoeder open te maken. “Beter voor het kind en veiliger voor de moeder,” zegt kinder
neurochirurg Jochem Spoor.

Operatietafel
Spoor en gynaecoloog-perinatoloog Philip
DeKoninck beginnen door twee kleine openingen
te maken in de baarmoederwand en portals te
plaatsen. Door de ene gaat een camera, zo lokalise
ren ze de open rug op de siliconen baby. Door de
andere portal gaan de instrumenten. Het blaasje
van de open rug wordt voorzichtig opengeknipt.
Nadat het vocht is weggelopen zakt het ruggen
merg langzaam terug naar de plek waar het hoort.
Hierna wordt het geheel waterdicht gehecht.

Terwijl Spoor en DeKoninck de oefenoperatie
voltooien, vertellen geneeskundestudenten Fatima
Tahib en Lis van Gastel hoe ze samen met arts en
promovendus Willem van Weteringen en TU Delft
promovendus biomedisch ingenieur Frank Sterke
de baarmoeder met bijbehorende baby hebben
gemaakt: ‘Met een 3D-printer hebben we eerst een
mal geprint. Daar hebben we vervolgens de silico
nen in gegoten om de baarmoeder te vormen.’

Bekijk de video hier door
de QR-code te scannen.
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Over een open rug
Bij een open rug, ofwel spina bifida, gaat er iets
niet goed bij de ontwikkeling van de foetus. De
wervels zijn niet goed aangelegd, de neuraal
buis waaruit het ruggenmerg ontstaat is niet
goed gesloten en de weefsellagen onder de
huid zijn niet goed aangelegd. Er ontstaat een
bel vocht, overdekt door een dun hersenvlies.
Doordat baby’s bewegen in de baarmoeder
beschadigt het vlies makkelijk en kan er vrucht
water naar binnen lopen. Dat is schadelijk is
voor het zenuwweefsel, zoals ook het schuren
van het blootliggende ruggenmerg. Het is daar
om zaak om zo vroeg mogelijk te opereren, het
liefst al tijdens de zwangerschap. Daarmee ver
beteren artsen de vooruitzichten van het kind.

Oefenbaby
“Aan de oefenbaby kun je nog bouwen”, laat
Tahib weten. Ze laat zien hoe de open rug
op verschillende hoogtestanden kan wor
den ingesteld. Ook de placenta kan steeds
op een andere plek in de baarmoeder wor
den neergelegd. Zo kunnen de studenten
verschillende oefensituaties creëren voor
de chirurgen.
Spoor legt uit waarom dat zo’n slim concept
is: “Met de siliconen baarmoeder kunnen
we de situatie nabootsen. Voordat we echt
gaan opereren, kunnen we al bedenken wat
het beste plan van aanpak is. Hoe ga je bij
voorbeeld staan en wat is de beste positie
voor de baby in de baarmoeder?”
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Nieuwe techniek
Als er nu een open rug wordt gezien op de
20-weken echo reizen Spoor en DeKoninck
af naar Leuven. Daar opereren ze wel tijdens
de zwangerschap, maar niet met deze nieuwe
techniek. ‘In Leuven openen we de baarmoeder
tijdens de operatie. Dat is natuurlijk een vrij
heftige ingreep voor de moeder. Het is daarna
bijvoorbeeld onmogelijk om nog op een natuur

lijke manier te bevallen, dat gebeurt dan altijd
via een keizersnede.’ De nieuwe ‘scopische
techniek’ waarbij de artsen alleen twee kleine
openingen in de baarmoeder maken moet dat
voorkomen. Over twee jaar hoopt Spoor de eer
ste operaties in Rotterdam uit te voeren.
Bron: Amazing Erasmus

“De beste zorg en behandeling van een kind begint al in de
baarmoeder. De Stichting Vrienden helpt ons mogelijk te
maken wat eerder nog niet kon.”
– Eric Steegers, gynaecoloog en afdelingshoofd
Verloskunde en gynaecologie in het Erasmus
MC Sophia Kinderziekenhuis
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Subsidieronde Sophia Fonds
Het Sophia Fonds organiseert een subsidieronde, om wetenschappelijk onderzoek naar een
nog betere diagnose en behandeling van zieke kinderen te ondersteunen. Een onafhankelijke,
internationaal samengestelde Wetenschappelijke Adviesraad beoordeelt de ingediende onder
zoeksprojecten op hun wetenschappelijke waarde en toetst lopende projecten op voortgang.
Vaak betreft het innovatieve pilotstudies of een vooronderzoek, dat later in een grotere studie
wordt voortgezet. Dankzij opbrengsten vanuit het vermogen van het Sophia Fonds kan de finan
ciering van deze onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt worden.
In 2021 heeft het Sophia Fonds 45 aanvragen mogen ontvangen. Hieruit zijn door de Wetenschap
pelijke Adviesraad 20 projecten geselecteerd waarvan de onderzoeksleiders hun project mochten
presenteren. Het niveau lag ook dit keer enorm hoog wat resulteerde in prachtige cijfers. Op basis
van de beoordeling van de adviesraad en de beschikbare middelen heeft het Sophia Fonds in 2021
aan de volgende vijf projecten een subsidie toegekend:

Behandeling met zuurstof
na de geboorte
Meteen na de geboorte worden de longen van
baby’s blootgesteld aan diverse externe prik
kels, waarvan de eerste de zuurstofrijke lucht is
die we inademen. Baby’s met een slechte adem
halingscapaciteit krijgen meestal extra zuurstof
toegediend om te zorgen dat er voldoende
zuurstof kan worden opgenomen. De behan

42

deling met extra zuurstof van patiënten met
ernstige longproblemen heeft wisselend succes.
De onderzoeksgroep in het Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis, gespecialiseerd in de longen,
gaat onderzoek doen naar de rol van zogenaam
de ‘Neuroendocrine’ cellen in de ontwikkeling
van longafwijkingen.

4 | Betere diagnoses en behandelmethoden een stap dichterbij | Jaarverslag 2021

Vermindering van bloedverlies
bij heupoperaties

Samen voorkomen van
depressie bij kinderen

Bij kinderen met een afwijkende heupontwikke
ling (zoals heupdysplasie) kan het soms nodig
zijn botoperaties rond de heup uit te voeren, om
het lopen te verbeteren en/of pijn en vroegtij
dige heupslijtage te voorkomen. Deze botope
raties kunnen gepaard gaan met veel bloed
verlies, wat tot problemen en complicaties kan
leiden. In deze studie zal worden onderzocht
of gebruik van het medicijn tranexaminezuur
(TXA) tijdens de operatie ertoe kan leiden dat er
minder bloedverlies optreedt.

Psychiatrische symptomen komen vaak samen
voor. Kinderen die heel angstig zijn, hebben bij
voorbeeld vaak ook meer depressieve klachten.
Dit onderzoek richt zich op het begrijpen van
het samen voorkomen van psychiatrische symp
tomen door een onderscheid te maken tussen
algemene en specifieke psychiatrische sympto
men. Onderzoekers zullen de ontwikkelingstra
jecten van algemene en specifieke symptomen
bestuderen bij kinderen van 1,5 tot 14 jaar oud.
Daarnaast zullen ze het brein bestuderen om
beter te begrijpen hoe psychiatrische sympto
men ontstaan en of ze vanuit het brein latere
psychiatrische symptomen kunnen voorspellen.

Voorspellend model voor
Anorexia Nervosa

Onderzoek naar erfelijke fac
toren ziekte van Hirschsprung

Anorexia Nervosa is een ernstige psychiatrische
ziekte waarbij het voor de prognose belangrijk
is dat de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadi
um wordt ontdekt. Door middel van ‘machine
learning algoritmes’ kunnen brein netwerken
die typerend zijn voor anorexia nervosa worden
geïdentificeerd. Zodoende zouden onderzoe
kers een voorspellend model kunnen creëren
waarbij ze in staat zijn om eetstoornissen in
de gezonde populatie in een vroeg stadium te
diagnosticeren, waardoor de vooruitzichten
gunstiger zullen zijn.

De ziekte van Hirschsprung is een aangeboren
afwijking van de dikke darm. Jaarlijks worden in
Nederland ongeveer veertig kinderen geboren
met deze aandoening. Bij deze ziekte ontbreken
zenuwcellen in een gedeelte van de wand van
de dikke darm. Door het ontbreken van deze
zenuwcellen zijn de darmbewegingen ernstig
verstoord in dat deel van de darm. In het onder
zoek worden nieuwe erfelijke factoren (genen)
opgespoord die mogelijk betrokken zouden
kunnen zijn bij de ziekte.
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5.

Vooruitblik 2022
Het blijft spannend wat 2022 ons gaat brengen. Veel ondernemers en bedrijven zijn
getroffen door de economische gevolgen van het coronavirus. We zien de toekomst
echter vol vertrouwen tegemoet. En zullen verder bouwen aan activiteiten om het
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te ondersteunen.
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Focus op expertisecentra

Bijdragen aan de renovatie van
het Sophia Kinderziekenhuis

Aansluitend op het meerjarenplan 20212024 blijft de focus van de fondsenwerving
liggen op een betekenisvolle bijdrage aan de
expertisecentra van het Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis waarmee het ziekenhuis
behoort tot de wereldtop op het gebied van
zorg en onderzoek. In het eerste kwartaal
van 2022 vervolgt de Stichting Vrienden
van Sophia de campagne voor het Sophia
Kinderthoraxcentrum. Waarna in september
2022 met een campagne voor het Centrum voor
Zeldzame Aandoeningen gestart wordt.

Het Sophia werkt aan een nieuwe toekomst. In
2023 start een grootscheepse renovatie die
volgens de beoogde planning in 2027 klaar zal
zijn. In een vernieuwd gebouw kan het Sophia
haar patiënten beter huisvesten en zorg nog ver
der verbeteren. Het Erasmus MC en de overheid
zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg en
inrichting van de verpleegafdelingen. De Sophia
Stichtingen zullen bijdragen aan projecten die
bijdragen aan innovatie in de zorg. Alsmede pro
jecten die het verblijf in het nieuwe ziekenhuis
voor kinderen en hun familie veraangenamen.
En angst, pijn en stress reduceren.

Samenwerken en verbinden

De donateur centraal

We zullen de prettige samenwerking met de
fondsen van andere kinderziekenhuizen onder
de vlag van de Stichting Kinderziekenhuizen
van Oranje voortzetten ten behoeve van een
landelijk bereik en om samen meer resultaat te
boeken. De samenwerking met RTL zal hopelijk
een vliegwiel vormen voor toekomstige acties.
Verder zullen we in de toekomst vaker de krach
ten bundelen met de Erasmus MC Foundation.

Waar kinderen en hun ouders centraal staan in
het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis staat
de (potentiële) donateur centraal bij de Stich
ting Vrienden van het Sophia. Aandachtspunt
blijft om onze donateurs te blijven betrekken
bij de missie van het Sophia, zodat zij deze
blijven steunen en ook anderen motiveren om
dit te doen. De focus ligt daarbij niet alleen op
gevers, maar ook op samenwerkingspartners,
actievoerders en vrijwilligers. Daarnaast bestaat
de ambitie om de kring van vaste donateurs uit
te breiden.

Wij vragen uw steun bij het realiseren van een gezamenlijke droom; De allerbeste zorg voor zieke
kinderen. Om hen daarmee het beste toekomstperspectief te kunnen bieden. We weten immers
allemaal hoe essentieel een goede gezondheid is. Mogen we (weer) op u rekenen in 2022?

2022
Som van baten

€ 3.762.492

Besteding aan doelstelling

€ 2.908.042

Wervingskosten

€ 590.958

Kosten beheer en administratie

€ 263.492

Som van lasten

€ 3.762.492
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6.

De organisatie
De Stichting Vrienden van het Sophia en het Sophia Fonds beschikken samen over een
hecht en integer team. Kernwaarden binnen het team zijn openheid, aandacht, betrouwbaarheid en ambitie. Deze waarden komen tot uiting in de wijze waarop de Stichting
Vrienden van het Sophia en het Sophia Fonds bestuurd worden, in de goede omgang en
communicatie met relaties zowel binnen als buiten het Erasmus MC, de verantwoording
die wordt afgelegd over bestedingen en voortgang van projecten en de wijze waarop de
medewerkers zich inzetten voor de missie; de beste zorg voor zieke kinderen.
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Het team van de Sophia Stichtingen
Binnen de Sophia Stichtingen waren eind 2021 negen personen werkzaam (7,3 FTE). Het team van
de Stichting Vrienden van het Sophia wordt aangestuurd door Inge Valkis (directeur). Het Sophia
Fonds wordt aangestuurd door Laura van Roon (manager bedrijfsvoering). Vanuit het Sophia
Fonds wordt jaarlijks een vergoeding aan Stichting Vrienden van het Sophia verstrekt. Dit is een
vergoeding voor de kosten voor beheer & administratie.

Inge Valkis
Directeur

Chrisje Seijkens
Communicatie en
fondsenwerving

Merel van der Mark
Communicatie en
fondsenwerving

Carol Smit
Acties derden en
evenementen

Paulina Wielaard
Relatiebeheer

Laura van Roon
Manager Bedrijfsvoering

Gertjan Bosman
Evenementen en
Fondsenwerving

Madelief MacLean
Projectbeheer

Madhoe Sankersing
Financiële administratie
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Bestuur
Het bestuur van de Sophia Stichtingen kent een personele unie. De bestuursleden oefenen
hun functie onbezoldigd uit. In 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Joan van Marwijk Kooij
Functie in bestuur: Voorzitter
Datum in bestuur: 01-09-2014
Functie: General Counsel HAL
Investments Rotterdam
Frederique de Jong Schouwenburg – De Bruin
Functie in bestuur: Secretaris
Datum in bestuur: 01-09-2014
Functie: Investment Director Indofin
Nevenfuncties: Lid Hoofdbestuur
Natuurmonumenten en Lid College van
Gecommitteerden Ambachtsheerlijkheid
Cromstrijen en Bestuurslid van de Stichting
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen

Marlies Verschure
Functie in bestuur: Bestuurslid
Datum in bestuur: 09-02-2016
Functie: Adviseur Marketing en Strategie De
Buitenboordmotor, Zelfstandig Ondernemer
Nevenfuncties: Voorzitter bestuur Stichting
Kinderziekenhuizen van Oranje
Anneke Sanderse
Functie in bestuur: Bestuurslid
Datum in bestuur: 01-01-2020
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Gelre
ziekenhuizen, Lid Raad van Toezicht Noordwest
Ziekenhuisgroep

Theo de Rooij
Functie in bestuur: Penningmeester
Datum in bestuur: 26-06-2018
Functie: Advisor Youfone

Adviseurs
Het bestuur van de Sophia Stichting wordt
geadviseerd door drie afdelingshoofden en
de themavoorzitter van het Sophia.
• Prof. Dr. E.A.P. Steegers, themavoorzitter
Erasmus MC Sophia
• Prof. Dr. E.H.H.M. Rings, hoofd afdeling
kindergeneeskunde Erasmus MC Sophia
• Prof. Dr. M.H.J. Hilligers, hoofd afdeling
kinder– en jeugdpsychiatrie Erasmus
MC Sophia
• Prof. Dr. R.M.H. Wijnen, hoofd afdeling
kinderchirurgie Erasmus MC Sophia
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Transparantie en
verantwoording
De Stichting Vrienden van het Sophia is geves
tigd te Rotterdam en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 41134459.
De stichting is door de belastingdienst erkend
als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
In 2021 heeft een positieve hertoetsing plaats
gevonden waarmee voor de komende drie jaar
behoud van de CBF erkenning is ontvangen. Met
CBF erkenning en de lidmaatschap aan Goede
Doelen Nederland laat de Stichting Vrienden van
het Sophia zien te werken volgens codes, regels
en richtlijnen omtrent het afleggen van verant
woording aan onze donateurs en de maatschap
pij over de besteding van de inkomsten.
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Integriteit
Misstanden en ongewenst gedrag kunnen overal voorkomen, ook bij goede doelenorganisaties.
De Sophia Stichtingen hechten grote waarde aan een respectvolle omgang tussen medewerkers,
vrijwilligers en betrokkenen. In dat kader hebben de Sophia Stichtingen het integriteitsbeleid vast
gelegd en een gedragscode voor medewerkers en betrokkenen geschreven. De gedragscode is toe
gevoegd aan het personeelsreglement. Deze gedragscode is een vertaling van de kernwaarden van
de Sophia Stichtingen. De gedragscode heeft als doel het bevorderen van het integriteitsbewustzijn
en het vertrouwen in elkaar. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd en proberen we te allen tijde
te voorkomen.

Klachtenprocedure

Nevenfuncties

Op de website van Stichting Vrienden van
het Sophia is de klachtenprocedure en het
klachtenformulier opgenomen. Klachten
kunnen worden ingediend bij het team of de
bestuursleden. De manager bedrijfsvoering is
primair meldpunt. In 2021 zijn geen meldingen
ontvangen.

Medewerkers en bestuursleden zijn verplicht
om eventuele nevenfuncties te vermelden. Deze
worden beoordeeld in het kader van
belangenverstrengelingen.

Maatregelen gericht op
informatiebescherming
Conform de AVG zorgt Stichting Vrienden van
het Sophia voor een optimale bescherming van
gegevens. Er zijn voorschriften vastgesteld over
het kennisnemen van of omgaan met vertrouw
elijke informatie. Er worden diverse maatre
gelen getroffen die beogen te voorkomen dat
onbevoegden vertrouwelijke informatie kunnen
bezitten, raadplegen of beschadigen. Daarnaast
is er een protocol voor het gebruik van e-mail en
internetfaciliteiten.

Meldplicht
Stichting Vrienden van het Sophia heeft als CBF
erkende organisatie een meldplicht aan het CBF.
Deze meldplicht betreft, naast het melden van
mogelijke afwijkingen op de normen, ook het
tussentijds melden van vermoedens van ernstige
misstanden als gevolg van niet integer handelen.
Het melden hiervan stelt het CBF in staat om toe
te zien op de plicht van Erkende organisaties
om transparant te zijn bij eventuele misstanden
zodat schade van het publieksvertrouwen zoveel
mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast kan het
CBF in dit soort gevallen de ontwikkeling en
toepassing van het integriteitsysteem binnen
organisaties stimuleren en borgen.
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7.

Risicomanagement
De Stichting Vrienden van het Sophia voert driejaarlijks een risk assessment uit, die
vervolgens jaarlijks wordt geëvalueerd en besproken. De Stichting Vrienden van het
Sophia streeft een laag risico profiel na. In deze risk assessment wordt nader ingegaan
op het strategisch risico, operationeel risico en financieel risico.
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Strategisch risico
Het Erasmus MC Sophia zorgt voor de meest bij
zondere en kwetsbare patiënten. Elk kind, ziek
of gezond met een beperking, heeft recht op de
allerbeste zorg die er is. Een missie van het
Erasmus MC Sophia die de Stichting Vrienden
van het Sophia van harte ondersteunt. Het
bestuur van Stichting Vrienden van het Sop
hia wordt in haar werk geadviseerd door drie
afdelingshoofden uit het ziekenhuis en de
themavoorzitter. Op deze manier is de Stichting
Vrienden van het Sophia op de hoogte van de
ontwikkelingen en de behoeften in het kinder
ziekenhuis. De door de Stichting Vrienden van
het Sophia gerealiseerde opbrengst wordt via
het Sophia Fonds in het Erasmus MC Sophia Kin
derziekenhuis besteed. Prioriteit is de steun aan
wetenschappelijk onderzoek binnen het Eras
mus MC Sophia. Daarnaast worden projecten op
het gebied van patiëntenzorg ondersteund.

Toetsing bestedingen
De wetenschappelijke projecten worden op
medische en wetenschappelijke relevantie
getoetst door de afdelingshoofden van het
Erasmus MC Sophia en (de voorzitter van)
de wetenschappelijke adviesraad van het
Sophia Fonds. Projecten op het gebied van
patiënten welzijn worden ter beoordeling van
relevantie voorgelegd aan de directeur en de
sectormanager binnen het Erasmus MC Sophia.
Projectbeheer
De Stichting Vrienden zet in op mitigatie van
het reputatie en fraude risico door het gebruik
van een digitale portal ter ondersteuning
van adequaat projectbeheer. Het gevoerde
proactieve projectbeheer zal van toegevoegde
waarde zijn in de terugkoppeling van de
bestedingen van donaties.

Operationeel risico
De Stichting Vrienden van het Sophia is gehuis
vest in het Erasmus MC Sophia en maakt
gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis.
De ICT infrastructuur is niet ondergebracht
bij het ziekenhuis. De ICT wordt beheerd door
een derde partij die Online Werkplekken
implementeert en beheert.
AVG
In samenwerking met Mazars heeft Stichting
Vrienden van het Sophia in 2018 de organisatie
ingericht conform de nieuwe Europese
wetgeving omtrent de Algemene Verordening
Persoonsgegevens, die op 26 mei 2018 in

werking is getreden. Hiermee waarborgt de
Stichting Vrienden van het Sophia o.a. dat
persoonsgegevens van donateurs, medewerkers,
vrijwilligers et cetera alleen gebruikt worden
voor de doeleinden waarvoor toestemming is
gegeven door betrokkenen.
CBF Erkenning
De Stichting Vrienden van het Sophia is een
Erkend Goed Doel. Dit betekent dat wordt
voldaan aan strenge kwaliteitseisen. De
kwaliteitseisen worden opgesteld door een
onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF
controleert of aan de eisen wordt voldaan.

Financieel risico
De in 2020 uitgebroken wereldwijde Coronacrisis raakt de hele samenleving en dus ook de
Stichting Vrienden van het Sophia. De crisis heeft
ook in 2021 de mogelijkheden tot het organise
ren van activiteiten beperkt. Desondanks heeft
de Stichting Vrienden van het Sophia via andere
wegen voldoende inkomsten kunnen genereren
om projecten in het Erasmus MC Sophia Kinder

ziekenhuis mogelijk te maken. Er is voor de
Stichting Vrienden van het Sophia beperkt sprake
van kredietrisico. Er worden geen kredieten ver
leend en de openstaande debiteurenportefeuille
is beperkt. Ook is er in beperkte mate sprake van
liquiditeitsrisico. Liquide middelen worden peri
odiek overgeboekt naar het Sophia Fonds.
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8.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)
Activa

31-12-2021

31-12-2020

Vlottende Activa
Voorraden (1)

€ 56.358

€ 15.361

Vorderingen
Debiteuren (2)

€ 76.347

€ 44.970

Overige vorderingen en overlopende activa (3)

€ 777.471

€ 370.740

€ 853.818

€ 415.710

Liquide middelen

€ 2.518.438

€ 1.791.145

Totaal Activa

€ 3.428.614

€ 2.222.216

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

€-

€-

€ 30.212

€ 38.352

€ 3.138.264

€ 2.068.067

€ 260.137

€ 115.796

€ 3.428.614

€ 2.222.216

Reserve en fondsen
Overige reserves

Kortlopende schulden
Crediteuren
Rekening Courant Sophia Fonds (4)
Overige schulden en overlopende Passiva (5)

Totaal Passiva
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8.2

Staat van baten en lasten

Baten

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

€ 1.491.485

€ 1.776.000

€ 1.857.461

€ 817.293

€ 1.173.500

€ 833.792

€ 1.972

-

€ 3.030

€ 746.256

€ 344.000

€ 235.321

€ 3.057.006

€ 3.293.500

€ 2.929.604

€ 29.819

€ 40.000

€ 262

Overige baten (9)

€ 335.693

€ 341.809

€ 256.519

Som van de baten

€ 3.422.518

€ 3.675.309

€ 3.186.385

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

€ 1.841.450

€ 2.478.500

€ 1.959.988

Patientenzorg

€ 464.568

€ 155.550

€ 213.902

Ongeoormerkte giften

€ 407.704

€ 204.743

€ 351.695

Wervingkosten (11)

€ 389.449

€ 514.707

€ 404.280

Kosten beheer en administratie (12)

€ 319.348

€ 321.809

€ 256.519

€ 3.422.518

€ 3.675.309

€3.186.385

-

-

-

Wervingskosten als % van de geworven
baten

13%

16%

14%

Kosten als % van som van de baten

21%

23%

21%

Besteed aan doelstelling als %
van totale lasten

79%

77%

79%

Baten van particulieren (6)
Baten van bedrijven (7)
Baten van loterijorganisaties
Baten van andere organisaties zonder
winststreven (8)
Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten

Lasten
Besteed aan doelstellingen (10)
Wetenschappelijk onderzoek

Som van de lasten
Saldo van baten en lasten
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8.3 Toelichting
8.3.1 Algemeen
Doel en activiteiten
De Stichting Vrienden van het Sophia is inge
schreven als Stichting bij de Kamer van Koophan
del 41134459. De vestigingsplaats en het adres van
het adres van het Sophia Fonds is, Wytemaweg
80 te Rotterdam. Hoofddoelstelling van de Stich
ting Vrienden van het Sophia is het actief werven
van fondsen voor het Erasmus MC Sophia, zowel
bij particulieren, bedrijfsleven, stichtingen als
fondsen.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
Impact corona virus
Het uitbreken van COVID-19 en de preventieve
maatregelen genomen door de overheid hebben
voor grote economische onzekerheid gezorgd.
De ontwikkelingen zijn op dit moment positief
en beschermende maatregelen door de over
heid lijken niet meer nodig. Gegeven de hoge
mate van onzekerheid over de ontwikkeling van
COVID-19 is het ook niet mogelijk een redelijke
schatting te geven van de impact hiervan op de
Stichting Vrienden van het Sophia. Het bestuur is
van mening dat de stichting de corona-crisis kan
doorstaan zonder externe steun.

Vergelijkende cijfers
Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de verge
lijkende cijfers 2020 waar nodig aangepast. De
reclassificering heeft geen invloed op de reserves
per 31 december 2020 en het saldo van baten en
lasten over 2020.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat
het bestuur oordelen en schattingen vormt en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op
de toepassing van grondslagen en de gerappor
teerde waarde van activa en verplichtingen, en
van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkom
sten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellin
gen worden voortdurend beoordeeld. Herzienin
gen van schattingen worden opgenomen in de
periode waarin de schattingen wordt herzien en
in toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.

8.3.2. Grondslagen voor
waardering

Impact conflict Rusland-Oekraïne
De onzekerheid groeit naarmate het conflict
Rusland-Oekraïne verergert. Het conflict drukt
zijn stempel op de economie en de financiële
markten. Het conflict heeft geen directe invloed
op de activiteiten en resultaten van Stichting
Vrienden.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte ge
bruiksduur, rekening houdend met een eventu
ele restwaarde. Met op balansdatum verwachte
bijzondere waardeverminderingen wordt reke
ning gehouden. Subsidies op investeringen wor
den in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben.

Jaarverslaggeving
Het boekjaar van de Stichting Vrienden van
het Sophia is gelijk aan het kalenderjaar. Tenzij
anders vermeld luiden bedragen in Euro’s. De
jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn
voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende
organisaties. De jaarrekening 2021 is vastgesteld
in de bestuursvergadering op 16 mei 2022.

Vlottende activa
Voorraden
Voorraden worden per balansdatum gewaar
deerd tegen verkrijgingsprijs rekening houdend
met de fifo (first in first out) methode. Indien naar
verwachting de voorraad onder de verkrijgings
prijs zal worden verkocht, zal er een voorziening
incourante voorraad worden gevormd.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Voorzienin
gen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering. Na
eerste verwerking worden vorderingen en overlo
pende activa gewaardeerd tegen de geamorti
seerde kostprijs.
Nalatenschappen
Nalatenschappen worden bij eerste verwer
king gewaardeerd tegen de reële waarde.
Nalatenschappen uit vruchtgebruik worden
gewaardeerd op het moment dat de stichting
beschikkingsmacht heeft over het actief en het
waarschijnlijk is dat toekomstige economische
voordelen aan de stichting zullen toevloeien. In
beginsel vindt er pas waardering plaats op het
moment dat de vruchtgebruiker niet mag
interen, vervreemden of beleggen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten liquide mid
delen, vorderingen, verplichtingen en effecten.
De Stichting Vrienden van het Sophia maakt geen
gebruik van afgeleide financiële instrumenten
(derivaten), zoals renteswaps en termijncontrac
ten. Financiële instrumenten worden gewaar
deerd tegen reële waarde, tenzij anders vermeld
bij onderstaande toelichting op de afzonderlijke
posten.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden
en direct opeisbare deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen denominale waarde.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking
van de stichting.
Reserves en fondsen
Als gevolg van het feit dat de Stichting Vrienden
van het Sophia jaarlijks een nul resultaat behaalt,
zijn de reserves en fondsen gelijk aan nul.
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Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking ge
waardeerd tegen de reële waarde. Na de eerste
verwerking, worden de schulden gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs.

8.3.3. Grondslagen voor
resultaatbepaling
Baten
Geworven baten worden verantwoord in het jaar
waarop de baten betrekking hebben.
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten worden verantwoord
in het jaar waarin de levering van het product en/
of de dienst plaatsvindt.
Overige baten
Dit betreft de vergoeding van het Sophia Fonds
ter hoogte van de kosten van de Stichting Vrien
den van het Sophia in het betreffende boekjaar.
En tevens de vergoeding voor kosten gesponsord
door derden.
Baten uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verwerkt
in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen
in de vorm van voorschotten worden in het jaar
waarin ze worden verkregen verwerkt als baten
uit nalatenschappen.
Lasten
Alle lasten worden verantwoord in het jaar
waarop de lasten betrekking hebben.
Verbonden partijen
De Stichting Vrienden van het Sophia werft actief
fondsen voor het Erasmus MC Sophia Kinder
ziekenhuis. De opbrengst wordt via het Sophia
Fonds in het Erasmus MC Sophia Kinderzieken
huis besteed.
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8.3.4 Toelichting op de balans
Vlottende Activa
Voorraden (1)

31-12-2021

31-12-2020

€ 4.564

€ 1.050

Duimend Sophietje

€ 615

€ 960

Jarig Sophietje

€ 811

€ 388

Sophietje met aapje

€ 3.099

€ 4.008

Bronzen Sophietje

€ 2.611

€ 2.730

Sophietje met hart

€ 8.642

€ 3.126

Sophia Aapjes

€ 20.334

€ 790

Sophia Poppen

€ 438

€ 2.310

Hartveters

€ 15.244

€-

Totaal

€ 56.358

€ 15.361

31-12-2021

31-12-2020

Verkoop Sophietjes & aapjes

€ 5.545

€ 289

Bedrijfsvrienden

€ 5.200

€ 6.750

Donaties Lichtjesactie en Lichtjesdiner

€ 44.602

€ 5.107

Overige giften en donaties

€ 55.500

€ 34.575

€ 110.847

€ 46.720

Voorziening oninbaarheid

€ 34.500

€ 1.750

Totaal

€ 76.347

€ 44.970

31-12-2021

31-12-2020

Nalatenschap

€ 232.124

€ 290.000

Acties derden

€ 470.551

€ 27.500

Lichtjesactie en Lichtjesdiner

€ 24.907

€ 30.495

Vooruitbetaalde kosten

€ 7.960

€ 10.373

Omzetbelasting

€ 1.426

€-

Overig

€ 40.503

€ 12.372

Totaal

€ 777.471

€ 370.740

Sophietje

Debiteuren (2)

Overige vorderingen en overlopende activa (3)
Nog te ontvangen inkomsten uit:

(4) Rekening courant Sophia Fonds
Dit betreft de rekening courant met het Sophia Fonds. Via de rekening courant worden de onderlin
ge verhoudingen van de stichtingen inzake banksaldi, bijdragen fondsenwerving, vergoeding van
kosten en overige transacties geboekt.
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Overige schulden en overlopende passiva (5)

31-12-2021

31-12-2020

Nog te betalen personeelskosten

€ 26.093

€ 16.455

Nog te betalen kosten Lichtjesactie en Lichtjesdiner

€ 12.359

€ 17.953

Vooruitontvangen bijdragen Sporten voor Sophia

€ 40.021

€ 78.579

Vooruitontvangen bijdragen Lichtjesdiner

€ 171.540

€ 78.579

€ 3.517

€ 1.985

Omzetbelasting

€-

€ 438

Overige kosten

€ 6.607

€ 385

€ 260.137

€ 115.796

Bankkosten

Totaal

Niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen
In 2019 is de toezegging ontvangen voor een schenking bestemd voor het Kinderhersencentrum van
in totaal 1.500.000 euro. Het betreft een schenking over meerdere jaren. De schenking zal in 4 termij
nen (jaren) worden toegekend. De eerste drie termijnen van € 450.000 zijn ontvangen in 2019, 2020
en 2021 en verwerkt in de opbrengst van het betreffende jaar. De laatste termijn (€ 150.000) zal in 2022
worden uitbetaald. Een en ander is in een overeenkomst vastgelegd.

8.3.5 Toelichting op staat van baten en lasten
Baten van particulieren (6)

2021

2020

Donaties en giften

€ 564.237

€ 556.204

Evenementen

€ 465.756

€ 748.058

Nalatenschappen

€ 248.612

€ 428.867

Acties derden

€ 169.249

€ 83.961

Vrienden (periodieke giften)

€ 43.631

€ 40.370

€ 1.491.485

€ 1.857.461

2021

2020

Donaties en giften

€ 438.111

€ 365.660

Evenementen

€ 200.777

€ 302.969

Acties derden

€ 107.767

€ 92.165

Bedrijfsvrienden (periodieke giften)

€ 70.638

€ 72.998

Totaal

€ 817.293

€ 833.792

Totaal
Baten van bedrijven (7)

De baten van particulieren en bedrijven zijn licht achter gebleven op de begroting. Dit is het effect
van de aanhoudende corona maatregelen.
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Baten van andere organisaties
zonder winststreven (8)

2021

2020

Donaties en giften

€ 93.601

€ 67.447

Fonds aanvragen

€ 169.205

€ 144.135

Acties derden

€ 483.450

€ 23.739

Totaal

€ 746.256

€ 235.321

De baten van andere organisaties zonder winststreven uit acties derden zijn hoger dan begroot. Dit is
voortgekomen uit de actie van de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje.
(9) Overige baten					
Het Sophia Fonds heeft de administratieve kosten (beheer en administratie) van de Stichting Vrienden
van het Sophia voor haar rekening genomen, zodat van de door Stichting Vrienden geworven gelden
alleen de wervingskosten betaald hoeven orden. De bijdrage van het Sophia Fonds voor deze kosten
is opgenomen als Overige baten.
Vergoeding door Sophia Fonds

2021

2020

Kosten beheer en administratie

€ 305.227

€ 240.521

De Stichting Vrienden van het Sophia streeft naar verlaging van de wervingskosten. Een deel
van de kosten wordt daarom gesponsord door derden.

Vergoeding door derden

2021

2020

Wervingskosten

€ 16.345

€-

Kosten beheer en administratie

€ 14.121

€ 15.998

€ 335.693

€ 256.519

Totaal overige baten
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(10) Besteed aan doelstellingen				
Een specificatie van de toegekende bedragen is hieronder opgenomen.
2021
Wetenschappelijk onderzoek
Welzijnsprojecten
Totaal

Geoormerkte
bijdragen

Vrij besteedbare
bedragen

Toegekend bedrag

€ 1.841.450

€ 133.112

€ 1.974.562

€ 464.568

€ 274.592

€ 739.160

€ 2.306.018

€ 407.704

€ 2.713.722

€ 1.959.988

€ 351.695

€ 2.311.683

€ 211.552

€ 2.350

€ 213.902

€ 2.171.541

€ 354.045

€ 2.525.585

2020
Wetenschappelijk onderzoek
Welzijnsprojecten
Totaal

Wervingskosten (11)

2021

2020

€ 155.066

€ 147.581

Pensioenlasten

€ 19.722

€ 18.699

Sociale lasten

€ 25.833

€ 26.124

Overige personeelskosten

€ 1.755

€ 3.949

Representatiekosten

€ 3.466

€ 5.491

Projectkosten

€ 42.387

€ 60.171

Acties en mailingen

€ 105.180

€ 95.649

Voorlichtingskosten

€ 36.039

€ 46.617

Totaal

€ 389.448

€ 404.280

Salariskosten (werving)
Salaris
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Kosten beheer en adminitratie (12)

2021

2020

Salaris

€ 133.383

€ 123.158

Pensioen

€ 19.901

€ 18.838

Sociale lasten

€ 18.215

€ 18.715

Overige personeelskosten

€ 5.181

€ 5.975

Administratiekosten

€ 37.568

€ 20.797

Algemene kosten

€ 72.893

€ 55.061

Accountantskosten

€ 25.955

€ 13.976

Interest liquide middelen

€ 6.252

€-

€ 319.348

€ 256.519

Salariskosten (administratie)

Totaal
Salariskosten
De Stichting Vrienden van het Sophia heeft
formeel geen medewerkers in dienst. Alle
medewerkers zijn in dienst bij het Sophia Fonds.
De salariskosten die betrekking hebben op
de werkzaamheden voor Stichting Vrienden
worden doorbelast.
De Stichting Vrienden van het Sophia
onderschrijft de regeling ‘Beloning Directeuren’
van Goede doelen organisaties. De regeling
geeft aan de hand van zwaartecriteria een
maximumnorm voor het jaarinkomen. De
weging leidde tot een zogenaamde BSD-score
van 365 punten, verdeeld over 2 directieleden, is
dit een maximum jaarinkomen van € 88.928 per
directielid (1 FTE / 12 MND).

De voor de toetsing, aan de geldende maxima,
relevante werkelijke jaarinkomens over 2021
van de leidinggevenden binnen de Stichting
Vrienden van het Sophia bedroegen € 77.646
voor Inge Valkis (1 FTE / 12 MND) en € 55.839
voor Laura van Roon (0,89 FTE / 12 MND).
De belaste vergoedingen en bijtellingen, de
werkgeversbijdrage pensioen en de overige
beloningen op termijn staan in een redelijke
verhouding tot het jaarinkomen.
De salariskosten van Laura van Roon komen
voor 50% ten laste van Stichting Vrienden. De
andere 50% komen ten laste van het Sophia
Fonds.
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8.3.6 Toelichting op bestedingen
Besteed aan doelstellingen

kosten
beheer en
administratie

Totaal
werkelijk
2021

Begroot 2021

totaal
werkelijk
2020

Wetenschappelijk
onderzoek

Patientenzorg

€ 1.974.562

€ 739.160

-

-

€ 2.720.722

€ 2.838.793

€ 2.525.585

Communicatiekosten

-

-

€ 187.073

-

€ 187.073

€ 452.700

€ 207.928

Personeelskosten

-

-

€ 202.376

€ 176.680

€ 379.056

€ 380.265

€ 363.038

Kantoor- en algemene
kosten

-

-

-

€ 142.668

€ 142.668

€ 46.800

€ 89.833

€ 1.981.562

€ 739.160

€ 389.449

€ 319.348

€ 3.429.519

€ 3.718.558

€ 3.186.385

Versterkte subsidies
en bijdragen

Totaal
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8.4

Ondertekening

Ondertekening van de jaarrekening op 16 mei 2022 door de bestuursleden:

Dhr. J.B. van Marwijk Kooij
Voorzitter

Dhr. T. de Rooij
Penningmeester

Mevr. E.P.G. Verschure
Bestuurslid

Mevr. F.L.S. de Jong Schouwenburg-de Bruin
Secretaris

Mevr. A.H. Sanderse
Bestuurslid
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9. Overige gegevens
Watermanweg 80
Postbus 23123
3001 KC Rotterdam
T: 088 277 13 68
dion.plouvier@mazars.nl

Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van het Sophia

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Vrienden van het Sophia te Rotterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van de reserves en fondsen van Stichting Vrienden van het Sophia per
31 december 2021 en van het saldo van baten en lasten over 2021 in overeenstemming met Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2021;

2.

de staat van baten en lasten over 2021; en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van het Sophia zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit organisatie, bestuursverslag, verantwoording en risico management.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs
onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om
onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Rotterdam, 31 mei 2022
Mazars N.V.
Origineel getekend door: drs. D.D. Plouvier RA
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