
Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis 
 
In het ziekenhuis lig je meestal niet voor je plezier. De Stichting Vrienden van het Rode Kruis 
Ziekenhuis spant zich dan ook in om het verblijf van patiënten en bezoekers in het Rode 
Kruis Ziekenhuis en het bijbehorende Brandwondencentrum Beverwijk zo aangenaam 
mogelijk te maken. 
  
Hiervoor zijn veel extra voorzieningen, materialen en activiteiten nodig, die niet uit het 
basisbudget van het ziekenhuis kunnen worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan speciale 
familiekamers, het opvrolijken van de ziekenhuisomgeving voor patiënten en hun bezoek, 
speciale verwenbehandeling na een chemokuur en het opknappen van kinderspeelruimtes. 
Met donaties van particulieren, bedrijven en fondsen kunnen we dergelijke projecten voor 
aanvullende zorg realiseren. 
 

Wat kunt u doen? 

Het Rode Kruis Ziekenhuis is van ons allemaal. Iedereen is er wel eens geweest. Op bezoek 
of voor onszelf. Een goed ziekenhuis in de eigen regio is van groot belang. Daarom vragen 
we u om ons financieel te ondersteunen en vriend te worden van het RKZ. Het is ook 
mogelijk om een project te adopteren of een eenmalige gift te doen. 
  
Met vrienden om je heen voel je je beter. Geef om het Rode Kruis Ziekenhuis! 
  

Te steunen projecten 

https://www.rkz.nl/vriendenrkz_te_steunen_projecten 

Persoonlijke Informatiemappen. Dit zijn nieuw te maken mappen waar we alle 
behandelinformatie voor patiënten in bundelen ipv stapeltjes folders en losse blaadjes. 
(Kosten voor 2000 stuks is circa 1000 euro) 

Aankleding familiekamer - Er zijn vier familiekamers (spoedeisende hulp, intensive care, 
oncologie, brandwondencentrum) die een opknapbeurt nodig hebben. U zou zo'n kamer 
kunnen adopteren. (Kosten per kamer 3500 - 7000 euro. Bedrag verschilt ivm m2) 

Wachtkamer tweede verdieping - Deze grote wachtkamer is ook aan opknappen toe... 
(Kosten meubilair circa 15.000 euro) 

Scherm centrale hal - Binnenkort gaan wij de centrale hal (het Atrium) opknappen. Dit is 
mogelijk met de steun van de Stichting Vrienden van het RKZ. In de hal willen we ook graag 
een groot scherm voor informatie en nationale tv uitzendingen ophangen. (Kosten circa 2000 
tot 4000 euro (scherm en verbindingen)). 

https://www.rkz.nl/vriendenrkz_te_steunen_projecten


  

Hoe kunt u ons steunen? 
De Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis willen samen met u mooie projecten mogelijk 
maken, die het verblijf in het ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en medewerkers 
veraangenamen. Om die projecten te realiseren, die niet uit het reguliere zorgbudget betaald 
kunnen worden, hebben we uw steun nodig. 

Word vriend 
Draagt u het RKZ een warm hart toe? Word dan vriend van het RKZ, hét ziekenhuis van ons 
allemaal. Vrienden kunnen op allerlei manieren helpen. U kunt vaste donateur worden en 
ons maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks steunen met een donatie. Maar ook uw 
eenmalige bijdrage is van harte welkom. Indien u dit wenst, kunt u ook aangeven voor welk 
wensproject of welke afdeling uw donatie bestemd is. 

Makkelijk doneren via doneerbutton  
Als u op de doneerbutton klikt, komt u op de site waar u kunt aangeven of u een eenmalige 
donatie wilt doen of een sepa-machtiging geeft voor een doorlopende donatie. Bedrag en 
frequentie kunt u zelf aangeven. 

Fiscale voordelen  
Omdat de Stichting Vrienden van het RKZ door de Belastingdienst wordt aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zijn uw giften (onder voorwaarden) fiscaal 
aftrekbaar. 
 
Particuliere vriend worden? Klik hier voor de mogelijkheden. 
Bedrijfsvriend of sponsor worden? Klik hier voor de mogelijkheden. 
Flyer Bedrijfsvrienden SVRKZ.pdf | 13707.5 kb 
  
  
Brandwondenstichting 
Lees hier alles over de organisatie en goede doelen van de 
Stichting:https://brandwondenstichting.nl/ 
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/giften
https://www.rkz.nl/link.php?id=9280
https://www.rkz.nl/link.php?id=9281
https://www.rkz.nl/php/stddownload.php?id=8703
https://brandwondenstichting.nl/

