
 

 

Jaarverslag Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting 2020 

Op 28 december 2017 is de Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting opgericht. 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. 

 

In 2020 hebben we de eerste Memory Boxen via het palliatieve team van het Martini Ziekenhuis en 

via het palliatieve team van het UMCG verstrekt. Dit als aanvulling op de verstrekking via het 

Behouden Huys. Daarnaast hebben we een aantal boxen rechtstreeks bij gezinnen bezorgd. Totaal 

hebben we in 2020 44 boxen uitgeleverd.  

 

Uitgifte Boxen 2020 

Direct 9 

Behouden Huys 7 

UMCG 23 

Martini Ziekenhuis 5 

Totaal  44 

 

Nu we de boxen in Groningen via een drietal belangrijke distributiekanalen kunnen verstrekken, 

willen we onze afzetmogelijkheden graag uitbreiden naar andere delen van Nederland. Dit heeft tot nu 

toe nog niet tot concrete afspraken geleid. We zullen in 2021 hier dan ook verder op inzetten, zodat we 

zoveel mogelijk gezinnen die in onze doelgroep vallen van een Memory Box kunnen voorzien.  

 

Op 20 maart 2020 is onze nieuwe website live gegaan. Bij het ontwikkelen en vernieuwen van de 

website zijn we ondersteund door Anura Web Development. Als bestuur zijn we trots op de 

vernieuwde website, een website waarin de 'hand van Hanneke' duidelijk zichtbaar aanwezig is.  

 

Door de Coronamaatregelen konden er helaas geen sponsoractiviteiten georganiseerd worden. Zo ging 

de geplande 'Memory run' voor Hanneke niet door. Deze run zou voor de derde keer door diverse 

Trustmoore-collega’s van Hanneke aangegrepen worden om giften in te zamelen voor de stichting. Dit 

jaar stond de 'Colour run' op 18 april in Den Haag op het programma. Door de geldende Corona-

maatregelen werd deze run helaas afgelast. 

In mei ontvingen we een mooie gift van 305 euro van Sabrine Roeling. Zij heeft mondkapjes gemaakt, 

de vergoeding die ze hiervoor heeft ontvangen, heeft ze volledig gedoneerd aan onze stichting.  

Naast bovengenoemd initiatief ontvingen we diverse losse giften, onder andere naar aanleiding van de 

lancering van onze nieuwe website. Op de website kunnen mensen nu rechtstreeks, via Mollie, aan de 

stichting doneren. Aan periodieke giften hebben we in 2020 bijna 100 euro ontvangen. 



 

In 2020 hebben we als bestuur, ondanks de geldende coronamaatregelen, ons ingezet om de wens van 

Hanneke verder te realiseren. In plaats van fysiek bijeenkomsten, hebben we vergaderd via de telefoon 

en via teams. De Memory Boxen hebben we 'corona-proof' op anderhalve meter afstand klaar 

gemaakt. Hiermee heeft de stichting ook in 2020 gezinnen kunnen ondersteunen bij het verzamelen en 

vastleggen van herinneringen. In 2021 gaan we, met Hanneke in onze gedachten, verder met het 

realiseren van Hanneke's wens, waarbij de focus zal liggen op het verder uitbouwen van de 

distributiemogelijkheden.  
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Bestuur Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting:  
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Janneke Meijer (Penningmeester) 

  



Cijfers 2020 

 
 

Toelichting op de baten 

De totale baten bedragen 816 euro. Door de Coronamaatregelen zijn er geen sponsoractiviteiten 

georganiseerd, zo ging de geplande Memoryrun helaas niet door. De ontvangsten 2020 zijn dan ook 

fors minder dan de ontvangsten 2019. 

We ontvingen in 2020 een gift van 250 euro naar aanleiding van het kerstconcert van de 

Börckerstroomzangers 2019 (deze gelden hebben we in 2020 ontvangen). Sabrine Roeling schonk de 

vergoeding voor het maken van mondkapjes ad 305 euro, aan onze stichting. Daarnaast hebben we een 

aantal particuliere giften gekregen, onder andere naar aanleiding van de lancering van onze nieuwe 

website. De meeste giften zijn incidenteel. Aan periodieke giften is in 2020 in totaal een bedrag van 96 

euro binnengekomen. 

 

Toelichting op de lasten  

De totale lasten bedragen 1.667 euro. Dit zijn betaalde bedragen. In 2020 hebben we een nieuwe 

website gelanceerd, hiermee was een kostenpost van 908 euro gemoeid. Daarnaast hebben we 602 

euro aan drukwerkkosten betaald. Het gaat hier om de kosten van de kaartjes, enveloppen en 

aanbiedingskaarten voor in de boxen. Aan bankkosten is in 2020 een bedrag betaald van 157 euro. 

De kosten zijn ruim 4.600 euro lager dan in 2019. Dit verschil betreft vooral de productiekosten voor 

de boxen. Omdat we nog voldoende boxen op voorraad hadden, zijn er in 2020 geen nieuwe boxen 

besteld.  

 

 

Ontvangsten 2020 2019

Memoryrun -                                     4.231                            

Diverse giften 816                               6.310                            

Totale ontvangsten 816                               10.541                          

Uitgaven

Productiekosten Box -                                     5.617                            

Drukwerk box 602                               422                               

Bank en verzekeringskosten 157                               155                               

Kantoor- en overige kosten -                                     91                                  

Website 908                               -                                     

Totale uitgaven 1.667                            6.284                            

Saldo -851                              4.257                            

Banksaldo 1 januari 23.167                          18.910                          

Saldo -851                              4.257                            

Huidig banksaldo 22.316                          23.167                          

Staat van baten en lasten Dr. Hanneke Fleurke - Rozema Stichting 2020



 
 

 

Saldo en toelichting op de balans 

Het saldo van 2020 bedraagt € 851 euro negatief. Omdat de stichting de daadwerkelijke ontvangsten 

en uitgaven verantwoordt in het jaar zelf, is dit saldo gelijk aan de afname van het banksaldo en het 

eigen vermogen in 2020.  Dit saldo bedraagt per ultimo 2020 € 22.316. 

 

 

Activa Passiva

Eigen vermogen:

Banksaldo 22.316 - Stand per 1 januari 2020 23.167

- Saldo 2020 -851

Totaal 22.316 Totaal 22.316

Balans dr. Hanneke Fleurke - Rozema Stichting per 31 december 2020


