
 

 

Jaarverslag Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting 2019 

Op 28 december 2017 is de Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting opgericht. Het jaar 2019 is het tweede boekjaar van 
de stichting. De Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting is opgericht als gift van het bedrijf Trustmoore ter ere van de 
promotie van Hanneke Fleurke-Rozema tot doctor in de Medische Wetenschappen. 
 
De stichting heeft als doel:  
Het bieden van financiële en/of materiële ondersteuning aan kinderen die een ouder zijn verloren door ziekte en/of 
ongeval, waaronder het ontwikkelen van een herinneringendoos met de naam Memory Box. Dit is een doos met een 
bepaalde structuur en indeling die het de gebruikers eenvoudig maakt herinneringen in te verzamelen en te 
bewaren. De dozen worden om niet verstrekt. 
 
Nadat we in 2018 tijd hebben geïnvesteerd in het ontwikkelen van de Memory Box en het drukwerk voor in de box, 
konden in 2019 de eerste 200 Memory Boxen geproduceerd worden.  
De Memory Boxen worden in eerste instantie verstrekt via Het Behouden Huys. Het Behouden Huys biedt 
kankerpatiënten en hun naasten professionele en betrokken begeleiding bij de verwerking van de psychische, 
sociale en lichamelijke gevolgen van hun ziekte. Op 14 juni 2019 hebben we de eerste 10 boxen bij Het Behouden Huys 
afgeleverd, eind 2019 heeft een tweede levering plaats gevonden. Naast de verstrekking via Het Behouden Huys, 
hebben we in 2019 ook 7 boxen rechtstreeks bij gezinnen bezorgd. 
 
In 2019 hebben we naast de verstrekking via het Behouden Huys, gezocht naar andere distributiekanalen. Eind 2019 
hebben we hierover afspraken kunnen maken met het palliatieve team van het Martiniziekenhuis. Ook hebben we 
ingezet op verstrekking via het palliatieve team van het UMCG. Dit heeft begin 2020 tot afspraken geleid. We hopen 
onze afzetmogelijkheden in 2020 te kunnen uitbreiden, zodat we zoveel mogelijk gezinnen, die in onze doelgroep 
vallen, van een Memory Box kunnen voorzien.  
 
In 2019 hebben we daarnaast energie gestoken in het ontwikkelen en vernieuwen van de website. Anura Web 
Development ondersteunt ons hierbij. De nieuwe website is nog niet helemaal af, we hopen aan het einde van het 
eerste kwartaal van 2020 'live' te gaan.  
 
In 2019 hebben we een aantal mooie schenkingen gekregen. Zo ontvingen we in april een gift van € 2.000 van 
Lionsclub Het Hogeland en Stichting Lions Quest Nederland. In juni mochten we vanuit het Mamaminifonds 2019 van 
de Stichting Mamamini een cheque ter waarde van € 2.500 in ontvangst nemen. Groot was het succes van de tweede 
Memory run. Net als vorig jaar hebben diverse enthousiaste Trustmoore-collega’s (en aanhang) van Hanneke 



meegedaan met de TT-run in Assen. Trustmoore heeft in 2018 deze TT-run uitgekozen, als ‘Memory run’ voor Hanneke, 
met als doel sponsorgeld op te halen voor de stichting. Gezien het succes van 2018 werd deze actie in 2019 herhaald. 
Vanuit ons bestuur was Harco bij deze loop aanwezig. Zowel sportief als financieel gezien opnieuw een succesvolle 
dag. Totaal is met deze run ruim € 4.200 opgehaald voor onze stichting. 
Eind december hebben de Börckerstroomzangers uit Westerbork opnieuw een kerstconcert gegeven in de 
Maranathakerk in Bedum. De zangers werden begeleid door een aantal muzikanten, één van deze muzikanten was 
Hilda Rozema, moeder van Hanneke. Een deel van de opbrengst van het concert was bestemd voor onze stichting. 
Aan het einde van de avond kreeg Harco van de Börckerstroomzangers een cheque van € 250 overhandigd. Een aantal 
particuliere giften bracht het totale bedrag van de avond op € 285. Naast bovengenoemde initiatieven ontvingen we 
ook nog diverse losse giften. Aan periodieke giften hebben in 2019 bijna € 100 ontvangen. 
 
In 2019 hebben we als bestuur ons ingezet om de wens van Hanneke verder in vervulling te laten gaan. We zijn trots 
en dankbaar dat we de eerste Memory Boxen hebben mogen verstrekken en hiermee gezinnen hebben kunnen 
ondersteunen. We zijn daarnaast blij dat we onze distributiemogelijkheden hebben kunnen vergroten, hierdoor 
kunnen we nog meer gezinnen bereiken. In 2020 gaan we, met Hanneke in ons hart, verder met het realiseren van 
Hanneke's wens, met hopelijk als eerste mijlpaal van 2020 de lancering van onze nieuwe website. 
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Toelichting op de baten 
De totale baten bedragen ruim € 10.500. De grootste posten hierin zijn de opbrengst van de Memoryrun, een gift 
vanuit het Mamaminifonds 2019 en van de Lionsclub Het Hogeland en Stichting Lions Quest Nederland en giften die 
we ontvingen naar aanleiding van het kerstconcert van de Börckerstroomzangers 2018 (deze gelden hebben we in 
2019 ontvangen). Daarnaast hebben we diverse particulieren giften gekregen. De meeste giften zijn incidenteel. Aan 
periodieke giften is in 2019 in totaal een bedrag van € 96 binnengekomen. 
Ten opzichte van 2018 zijn de ontvangsten € 17.000 lager, dit betreft grotendeels het oprichtingsvermogen ad. € 15.000 
dat in 2018 is ontvangen. 
 

Toelichting op de lasten  
De totale lasten bedragen bijna € 6.300. Dit zijn betaalde bedragen. De belangrijkste kosten zijn de productiekosten 
van de Memory Boxen van bijna € 5.600. Dit betreft de tweede betaling voor de eerste levering van 200 dozen, de 
eerste betaling van deze levering heeft plaatsgevonden in 2018. De drukwerkkosten bedragen ruim € 400. 
Aan bank- en verzekeringskosten is in 2019 een bedrag betaald van € 155 en aan overige kosten € 91. 
De kosten zijn bijna € 2.400 lager dan in 2018. Dit verschilt betreft de ontwerp- en begeleidingskosten die we in 2018 
wel hadden en in 2019 niet. 
 
Saldo en toelichting op de balans 
Het saldo van 2019 bedraagt € 4.257. Omdat de stichting de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven verantwoordt in 
het jaar zelf, is dit saldo gelijk aan de toename van het banksaldo en het eigen vermogen in 2019.  Dit saldo bedraagt 
per ultimo 2019 € 23.167. 
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