Jaarverslag 2021
Stichting Floor-de-Lis
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Jaarrekening

Staat in separaat document op onze website
Onze jaarnota wordt verzorgd door J&A Sinnema

Covid
Onze stichting heeft in 2020 en 2021 te maken met de regels ten gevolgen van de Covid.
Door de maatregelen hebben wij vele donaties niet persoonlijk kunnen doneren, en hebben vele pakketten per post
verstuurd, hiermede was een bedrag € 734.01 gemoeid.

Page 2 of 7

Over Ons

Wij ontzorgen ouders die te maken krijgen bij het verlies van hun kindje tijdens de zwangerschap of geboorte.
Wij doneren angelgowns,angelwings, cocoontjes en vlinder mandjes aan ouders van een baby die
”An Angel Too Soon” zijn geworden

Het is ons doel om elk engeltje te kleden voor hun reis.

Wij doneren dit aan neonatologie en kraamafdelingen van ziekenhuizen.
Sommige ziekenhuizen groter dan andere, maar elke donatie is even belangrijk.
Elk Angelsetje en vlinder lmandje is met zorg gemaakt, en ligt gereed voor een Angel Baby (s) en hun ouders op de
afdelingen van de ziekenhuizen.
Voor ouders waarvan onze donaties niet in hun ziekenhuis beschikbaar is, kunnen dit direct bij ons aanvragen.
Stichting Floor-de-Lis richt zich op ouders van overleden baby’s, familie, vrienden, zorgverleners en biedt hen
geheel verzorgde paketten aan o.a Angelwings(omslag doekje) AngelGowns, Cocoontjes en vlinder mandjes.

Informatie

Om grote veranderingen in de wereld van Neonatologie en Verlos afdelingen te bewerkstelligen, beoogt Stichting Floor-deLis meer begrip en bewustwording te creëren voor de wereld van ouders die hun kindje hebben verloren tijdens de
zwangerschap of geboorte,of prematuren die kort na hun geboorte zijn overleden.
Het is de enige manier om te begrijpen waarom grote veranderingen nodig zijn.
Dit doen wij door het bieden van (digitale) informatie, het doneren aan ziekenhuizen van kleertjes en vlinder mandjes
vanaf 12 weken tot 40 weken zwangerschap.
Deelnemende ziekenhuizen sinds oprichting:












Erasmus MC -2016 – NICU, Verlos afdeling en
mortuarium
Rijnstate-2017-Verlos Afdeling
Deventer ziekenhuis-2017-Verlos Afdeling
Maastricht UMC-2018-NICU
Maasstad ziekenhuis-2018- Verlos Afdeling
Juliana Kinderzienhuis-2018- Verlos Afdeling
Vlietland ziekenhuis-2019 Verlos Afdeling
Radboud UMC 2019 Verlos Afdeling
UMC Utrecht 2019- NICU, Verlos afdeling
Leiden UMC 2019- NICU, Verlos afdeling
Cura Mortu Orium 2019
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Maasziekenhuis Boxmeer 2019- Verlos Afdeling
Ter Gooi ziekenhuis Blaricum 2019- Verlos Afdeling
Westeinde Haga Den Haag 2019- Verlos Afdeling
Isala Ziekenhuis 2021- Verlos Afdeling
Spectrum Twente 2021- Verlos Afdeling
Martini ziekenhuis 2021- Verlos Afdeling
Beatrix Ziekenhuis 2021- Verlos Afdeling
LangeLand Ziekenhuis 2021- Verlos Afdeling
Nijsmellinge Drachten 2021- Verlos Afdeling
Bravis Ziekenhuis 2021- Verlos Afdeling

Wat wij willen bereiken
Dat ieder engeltje gekleed is voor waardig afscheid.
Stichting Floor-de-Lis wil een schakel zijn tussen alle bestaande ziekenhuizen, stichtingen en bedrijven voor ouders die met
geboorte of zwagerschapverlies hebben ervaren, of prematuur geboren zijn overleden als doelgroep hebben.
De stichting wil een plek bieden voor het uitwisselen van informatie en ideeën, om zo meer begrip en awareness te creëren
voor deze ouders.
Deze ouders dragen still verdriet en bewegen zich in een eenzame wereld.
Stichting Floor-de-Lis handelt vanuit randvoorwaarden en bepaalde kaders:
•
Stichting Floor-de-Lis begrip in de samenleving; is lokaal, regionaal en nationaal werkzaam.
•
Stichting Floor-de-Lis wil dat er een landelijk steunpunt openen in onze gemeente voor geboorte en
•
zwagerschap verlies met een daarbij behorende locatie.
•
Stichting Floor-de-Lis levert altijd een duidelijk product.
•
Stichting Floor-de-Lis wil een verbinding bereiken tussen ouders, zorgverleners en bedrijven middels informatie,
begeleiding en producten.
•
Stichting Floor-de-Lis voert een sterke regie zowel op bedrijfsvoering als op beleidsinformatie/productontwikkeling.
•
Stichting Floor-de-Lis werkt vanuit een visie en focus aan de doelen.
•
Stichting Floor-de-Lis zorgt intern voor voldoende ondersteuning aan vrijwilligers en borging van kwaliteit.
•
Stichting Floor-de-Lis hecht waarde aan een goed netwerk.
•
Floor-de-Lis en vrijwilligers werken positief, transparant, efficiënt, en slagvaardig.

Wat willen wij verder:
•
•
•
•
•

•

Een platform bieden met alle onderwerpen die met verlies te maken hebben
Een sterke digitale aanwezigheid door middel van een website en forum
Een schakel vormen tussen alle (bestaande en/of nog te komen) verenigingen en stichtingen, voor ouders en
grootouders die met verlies te maken hebben gehad of te maken krijgen.
Ouders en of grootouders , die het nodig hebben. De aangeboden hulp kan zowel huishoudelijk, juridisch,
informatief, financieel of emotioneel van aard zijn, wat van situatie tot situatie bekeken zal worden
Awareness presentaties geven op onderwijsinstellingen, bij zorgverleners en bedrijven.
Operationele ruimte waaruit wij kunnen opereren en awareness programma kunnen uitdragen, onze stichting zoekt
al 4 jaar op een geschikte ruimte.
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Het bestuur
Het beleids en activiteiten plan wordt door het bestuur vast gesteldt, met daarvan afgeleid het jaarverslag en de begroting.
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen, monitort de uitvoering van het activiteitenplan en volgt de uitgaven
t.o.v. de begroting.
Het huidige bestuur van Floor-de-Lis bestuur uit de volgende personen:
• JoAnne van der Est (Voorzitter) Verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, product ontwikkeling,ziekenhuis
bezoeken en communicatie.
• Gerbrand Kat (Penningmeester) Verantwoordelijk voor de financiële en technische zaken.
• Xandra van Bregt (Secretaris) Verantwoordelijk voor de operationele zaken, website en facebookpagina.

Onze vrijwilligers
De verantwoordelijkheden zijn bijna altijd coördinerend en of uitvoerend in de projecten binnen
Stichting Floor-de-Lis. De vrijwilligers die zich inzetten om elk engeltje te kleden voor hun reis, doen dit liefdevolle
toch zwaar emotionele werk naast hun dagelijkse werk. Zeven vrijwilligers verwerken naast hun werk trouwjurken die
liefdevol gedoneerd zijn om deze te verwerken tot kleertjes voor engeltjes. Vrijwilligers werken aan ondersteuning
van projecten en evenementen zoals Infantloss & pregnancy Loss awareness maand en Wave of Light op 15 oktober.
Op het moment kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken. Wordt ook vrijwilliger bij Floor-de-Lis
Stuur een email met motivatie naar info@floor-de-lis.nl

Lotgenoten contact.
De traumatische gebeurtenis van het verlies van je kindje in de zwangerschap, tijdens geboorte of het verlies van te
vroeg geboren die hier even mochten zijn is zeer ingrijpend, om dit te kunnen verwerken is contact met lotgenoten
erg belangrijk.

Wave Of Light

Infant & Pregnancy loss Awareness (PILA)

In 1988 werd door President Ronald Regan afgekondigd dat oktober de maand wordt voor
Infant & pregnancy loss Awareness en is duidelijk herkenbaar aan het licht rose/blauw lintje.
Op 1 oktober worden er in Zwijndrecht het herkenbare PILA ribbons op gehangen
om awareness onder de aandacht te brengen. En op 15 oktober is aangewezen datum om alle engeltjes te herdenken
met de Wave of Light. Wereldwijd worden om 7 uur kaarsjes ontstoken voor de “ Wave of Light “ zodat er een golf
van licht ontstaat. Wij zijn in 2017 gestart om 0p 15 oktober jaarlijks met ouders, grootouders en famlilies alle
engeltjes te met de wave of light op het Raadhuis plein te Zwijndrecht te herdenken.
2022 wordt het 5e jaar dat wij de wave of light organiseren.
Om 7 uur een herdenkings dienst ‘Remember our baby’s” in onze gemeente waar iedereen welkom is om een
kaarsje te branden waar bij de namen van de engeltjes worden hard op worden uitgesproken door een wethouder
van Zwijndrecht.
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Onze Donaties
Voor een goed overzicht onder de vrijwilligers vallen de financieen en communicatie onder een projecten van
verantwoordelijkheid van een bestuurslid.
Ons donatie programma Floor-de-Lis is in december 2016 gelanceerd in het Erasmus MC te Rotterdam.
Onze donaties van Angel Gowns, Angelwings Cocoontjes en geurpopjes en mutsjes die ook wel op couveuse afdelingen
gebruikt worden.
In Februari 2017 hebben wij de eerste vlinder mandjes gedoneerd.
Onze vrijwilligers maken volledig belangeloos Angelsetjes voor stil geboren baby’s of prematuur geboren baby’s die hier
even mochten zijn.
Wij zijn in 2018 de donaties van de vlindermandjes gaan registreren.
Van 2018- 2021 zijn er 1086 vlindermandjes gedoneerd zowel aan de ziekenhuizen als prive aanvragen.

Stichting floor de Lis ontvangt geen subsidies of gelden van de overheid,
is geheel afhankelijk van giften/ donaties!

Trouwjurken
Vele warme harten hebben hun trouw jurk geleverd aan Floor-de-Lis.
De handen van vrijwilligers maken van deze jurken onder andere de kostbare Angel Gowns.
De voorraad is groter dan onze opslag capaciteit. Opslag van verwerkte voorraad Angel items vereist meer zorg en
ruimte. Wij vinden het belangrijk dat elk engeltje gekleed is voor een waardig afscheid.
Ontvangen Donaties Jurken vanaf oprichting
Ontvangen jurken.
Plus minus 700 jurken ontvangen.
Verwerking van Jurken
De verwerking van een jurk duurt vaak 2 maanden. De kosten van een verwerking is ongeveer €125.00
Meeste kosten zitten in het cleanen, voering, vermaken, garen,lintjes en verpakking.
Vrijwilligers verwerken de jurken met de zorg en kwaliteit die deze engeltjes verdienen.

Wat staat er te gebeuren voor 2022
Een Comite van Aanbeveling:
In Januari 2021 is er door het bestuur een comite van aanbeveling binnen de stichting ingesteld.
Een groep die zich vanuit persoonlijke ervaringen en/of vanuit hun werk verbonden voelen met onze doelgroep en die
door deelname aan het Comité laten zien dat ze ons project(en) steunen.
De leden van het Comité van Aanbevelingen op onze website. Aanmelding info@floor-de-lis.nl.
Nieuwe programma’s staan op ons verlanglijstje, op het moment worden deze uitgewerkt om te kijken of deze haalbaar
zijn.
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Portefeuille:

Van twee(2) ziekenhuizen 2017 naar acht (8)ziekenhuizen in 2018.
In 2019 verzorgden wij donaties in 17 ziekenhuizen
In 2020 verzorgden wij donaties in 19 ziekenhuizen
In 2021 verzorgden wij donaties in 22 ziekenhuizen

Kerst Actie:

Kerst Donaties: sinds 4 jaar tranformeren wij de op de NICU van het Erasmus MC de couveuses tot kerstkadootjes.
Wij verrassen de ouders de liggen prematuurtjes met kerst ochtend onder kerstdekentjes, en voor ouders is er een
kersttasje met lekkers en verzorgings producten en een extra klein kadootje voor hun kindje.
De nacht verpleging zorgt dat alle prematuurtjes in de couveuses netjes worden versiert voor kerstochtend.
Om dit programma’s en onze donaties naar ziekenhuizen te blijven doen, zijn wij op zoek naar sponsors en donateurs
het realiseren van .

Dankwoord

Aan alle vrijwilligers die zich dit jaar hebben ingezet voor wat wij dit jaar hebben bereikt.
Dank aan alle ziekenhuizen voor het vertrouwen in Floor-de-Lis.
En de Sponsors van Floor-de-Lis:
 Cotton Ink het alle bedrukkingen voor de mandjes
 E design uit Goor voor onze bedrijfs kleding en fleece welke wij verwerken in de mandjes
 Accountants- en Belastingadvieskantoor J&A Sinnema voor onze jaarcijfers
 En alle sponsors van een vlinder mandje of een Angelsetje
 Ontwerpbureau voor herinrichting website.
 Gemeente Zwijndrecht voor hun support tijdens oktober Awareness maand
 Alle lieve harten die een jurk hebben gedoneerd
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