
 

 

Jaarverslag Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting 2021 

Algemeen 
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. 
 
Verstrekte Memory Boxen 
We verspreiden de boxen op dit moment via een drietal distributiekanalen; via het Behouden Huys, het UMCG en het 
Martiniziekenhuis. Daarnaast verstrekken we ook boxen rechtstreeks. In 2021 hebben we totaal 32 boxen verstrekt.  
 

Uitgifte Boxen 2021 
Direct 14 
Behouden Huys 11 
UMCG 7 
Martini Ziekenhuis 0 
Totaal  32 

 
In 2019 hebben we de eerste boxen kunnen verstrekken. Vanaf 2019 hebben we nu totaal 97 boxen uitgegeven. 
 
Doelstellingen 
In 2021 hadden we twee doelstellingen, enerzijds de doorontwikkeling van de box, anderzijds het uitbreiden van de 
distributiemogelijkheden. 
 
Om de box te kunnen door ontwikkelen hebben we informatie nodig van de doelgroep. Omdat het echter lastig is om 
informatie via onze doelgroep te verkrijgen, hebben we contact gezocht met een tweetal medewerkers van het UMCG 
die betrokken zijn bij de uitgifte van de Memory Boxen. Met een verpleegkundige van het palliatieve team en een 
medisch maatschappelijk werker van het UMCG hebben we gesproken over de werkwijze rondom de uitgifte van de 



boxen, hoe de boxen door de ouders ontvangen worden en wat we eventueel aan de boxen zouden kunnen 
verbeteren. Dit gesprek heeft ons diverse inzichten gegeven. Duidelijk werd dat zij alleen boxen verstrekken als de 
ouders zelf aangeven dat ze iets achter willen laten voor hun kinderen. De beide medewerkers van het UMCG gaven 
aan dat het voor sommige ouders te confronterend is om een box te ontvangen of te belastend om een box te vullen.  
Ze hebben ook feedback op de box zelf gegeven. Feedback die ons helpt bij de doorontwikkeling van de Memory Box. 
Een van de elementen waar we mee aan de slag zijn is het beschikbaar stellen van de vragenkaartjes via de website. 
Uit het gesprek met UMCG bleek namelijk dat het voor sommige ouders een obstakel is om de kaartjes te schrijven, 
zeker als er meerdere kinderen in het gezin zijn.  
 
Voor de doorontwikkeling van de box hebben we daarnaast contact gezocht met een aantal HBO-instellingen. We zijn 
op zoek naar studenten die onderzoek willen doen naar onze doelgroep. Waarbij we onze realiseren dat deze 
doelgroep niet eenvoudig benaderbaar is. We hebben in dit kader diverse lijntjes uitstaan. In 2022 gaan we verder 
met de doorontwikkeling van de boxen. 
 
Voortvloeiend uit het gesprek met de medisch maatschappelijk medewerker van het UMCG mogen we de Memory 
Box laten zien in een bijeenkomst van medisch maatschappelijk werkers van UMC's in Nederland (in het kader van 
het AYA 'Jong en Kanker' Zorgnetwerk). We hopen hiermee meer ons landelijk netwerk uit te kunnen breiden.  
 
Giften 
Begin 2021 werden we verrast met een gift van 1.000 euro van Stichting Student Albertus Reageert (STAR). Deze 
stichting steunt lokale doelen, door het inzamelen van geld en leveren van vrijwilligerswerk. Zij hebben ervoor 
gekozen om onze stichting te ondersteunen zodat wij aan ongeveer 50 kinderen een Memory Box kunnen 
verstrekken. 
Daarnaast hebben Fien en haar vriendin Lies een flessenactie gehouden. Ze hebben hiermee maar liefst 19,67 euro 
opgehaald. Door de coronamaatregelen zijn er, net als vorig jaar, helaas geen sponsoractiviteiten georganiseerd. Wel 
ontvingen we een aantal losse giften en hebben we aan periodieke giften in 2021 bijna 100 euro ontvangen. 
 
Tot slot 
Ook in 2021 hebben we als bestuur ons ingezet om de wens van Hanneke te realiseren. Hanneke vulde 
herinneringsboxen voor haar twee kinderen, inmiddels hebben wij dankzij haar stichting aan 97 kinderen een 
Memory Box kunnen verstrekken. Boxen waarin herinneringen verzameld zijn of worden, tastbare herinneringen die 
voor deze kinderen zo van waarde zijn. Ook in 2022 nemen we het gedachtengoed van Hanneke mee, mee bij de 
doorontwikkeling van de boxen en bij de uitbreiding van de distributiekanalen. 

 
27 februari 2022, 
 
Bestuur Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting:  
Harco Fleurke (voorzitter),  
Anke Dekker (secretaris) 
Janneke Meijer (penningmeester) 



Cijfers 2021 
Staat van baten en lasten Dr. Hanneke Fleurke - Rozema Stichting  
      
Ontvangsten 2021 2020 
Diverse giften   €                1.234   €                     816  

Totale ontvangsten  €               1.234   €                    816  

      
Uitgaven     
Drukwerk box  €                  923   €                    602  
Bank en verzekeringskosten  €                   161   €                     157  
Kantoor en overige kosten  €                  383   €                    908  

Totale uitgaven  €               1.467   €                 1.667  

      
Saldo  €                -233   €                   -851  
      
Banksaldo 1 januari   €              22.316  23.167 
Saldo  €                 -233  -851 
Huidig banksaldo  €           22.083   €               22.316  

 

Toelichting op de baten 
De totale baten bedragen 1.234 euro. Begin 2021 ontvingen wij een gift van 1.000 euro van de Stichting Student 
Albertus Reageert (STAR). Fien en Lies haalden met een flessenactie 19,67 euro op.  
Daarnaast hebben we een aantal particuliere giften gekregen. De meeste giften zijn incidenteel. Aan periodieke 
giften is net als in 2020 totaal een bedrag van 96 euro binnengekomen. 
 
Toelichting op de lasten  
De totale lasten bedragen 1.467 euro. Dit zijn betaalde bedragen. Het grootste deel van de kosten betreft 
drukwerkkosten voor in de boxen. Het gaat hier om de kosten van de herinneringskaartjes, briefpapier, enveloppen 
en aanbiedingskaarten voor in de boxen. Aan bankkosten is in 2021 een bedrag betaald van 161euro en aan 
kantoorkosten 383 euro. De kosten liggen in lijn met 2020. Omdat we nog voldoende boxen op voorraad hadden, zijn 
er in 2021 geen nieuwe boxen besteld.  
 
 
 
 
 



Balans dr. Hanneke Fleurke - Rozema Stichting per 31 december 2021 

Activa   Passiva   

    Eigen vermogen:   

Banksaldo 22.083 - Stand per 1 januari 2021 22.316 

    - Saldo 2021 -233 

        

Totaal 22.083 Totaal 22.083 
 
 
 
 
Saldo en toelichting op de balans 
Het saldo van 2021 bedraagt € 233 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 2021. Het 
saldo van het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2021 € 22.083. 
 


