Beleidsplan Vrienden van ’t Zorghuus

0. Inleiding
In dit beleidsplan wordt inzicht gegeven in:
- de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting Vrienden van 't Zorghuus;
- de door de Stichting Vrienden van 't Zorghuus inzet van vrijwilligers;
- de wijze waarop de Stichting Vrienden van 't Zorghuus fondsen wil verwerven;
- de wijze waarop de Stichting Vrienden van 't Zorghuus verkregen inkomsten zal beheren;
- de wijze waarop en aan welke doelen verkregen inkomsten worden besteed.
- de doelen voor 2018

1. Doelstelling
De Vrienden van 't Zorghuus is een organisatie van en door vrijwilligers, die zich ten doel
stelt bij te dragen aan de voorziening in de behoeften van bewoners van 't Zorghuus in
Ysselsteyn. Indien mogelijk wil de organisatie ook bijdragen aan ontwikkeling van Zorg voor
andere hulpbehoevende mensen in Ysselsteyn.
't Zorghuus Ysselsteyn is uniek, omdat 't Zorghuus in principe "eigendom" is van de
dorpsgemeenschap. Het staat midden in het centrum van het dorp, de bewoners zijn
intensief betrokken bij de totstandkoming van 't Zorghuus, en het Stichtingsbestuur 't
Zorghuus (bestaande uit vrijwilligers) legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenschap.
Het is belangrijk dat deze unieke verbinding met de Ysselsteynse gemeenschap in stand
blijft.
De Stichting Vrienden van 't Zorghuus is onafhankelijk van 't Zorghuus. De stichting bepaalt
zelf welke projecten zij ondersteunt, uiteraard in nauw overleg met 't Zorghuus. In een
informatiebulletin en het jaarverslag worden deze projecten met verantwoording vermeld.
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zij laat met de activiteiten behaalde opbrengsten ten
goede komen aan haar doelstelling.
De activiteiten van de Vrienden van zijn er op gericht om:
1. Vrijwilligers te werven en de activiteiten die zij t.b.v. 't Zorghuus doen te coördineren.
2. Donaties te verwerven en deze in te zetten voor zaken die bijdragen aan het welzijn
van de bewoners
3. Verbinding te houden met de gemeenschap door periodiek te communiceren

2. Vrijwilligers en Vrienden
Uitgangspunten bij het inzetten van vrijwilligers:
- Mensen dragen bij vanuit "passie en talenten"
- Continu bezig met creëren van betrokkenheid en verbinding
- Aandacht voor waardering en ontwikkeling van mensen
Van een "vriend" vragen wij het volgende:
- 't Zorghuus te "dragen"
- Samen te werken, en samen te doen
- Te helpen en te ontwikkelen
- Belangeloos te geven en/of te luisteren in de vorm van aandacht of geld

Voor deze activiteiten is een organisatie ingericht, bestaande uit een Bestuur en een
kerngroep van mensen, die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie. Overleggen onderling
en met de Zorgprofessionals vinden periodiek plaats.

3. Werving , beheer en besteding van gelden
3.1 Werving van gelden
De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door onder meer de volgende
activiteiten:

-

Fondsenwerving onder andere door het organiseren van fondsenwervingsactiviteiten
Het werven van vrienden donateurs
Het inzetten van netwerk contacten en het leggen van verbindingen voor het mogelijk
maken van recreatieve uitstapjes.
Het benaderen voor een financiële of feitelijke bijdrage aan activiteiten van:
o Cliënten, medewerkers, verwanten en andere betrokkenen.
o Bedrijven, sponsors, leveranciers
o Nalatenschappen

3.2 Beheer van gelden
De stichting Vrienden van 't Zorghuus beheert haar vermogen bij voorkeur in eigen beheer.
Op ieder gewenst moment kan de Stichting over het vermogen beschikken. Het beleid ten
aanzien van vermogen is:
- Vermogensopbouw is geen doelstelling van de Stichting
- Het vermogen wordt optimaal risicomijdend beheerd, waarbij bestaande risicovolle
projecten zo mogelijk worden afgewikkeld
- De jaarlijkse ontvangsten zijn beschikbaar voor aanvragen en projecten na aftrek van
de beheerskosten
Per kalenderjaar wordt door het bestuur van de stichting Vrienden van 't Zorghuus
vastgesteld welke financiële ruimte er is voor het honoreren van aanvragen.
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld: uitkering kan uitsluitend gedaan worden aan een instelling die op het moment
van deze uitkering is gekwalificeerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) in de zin
van de wet. De vereffenaars dienen als instelling te selecteren een doel dat naar de letter en
de geest zo dicht mogelijk tegen de doelstelling van de stichting aan ligt. .
3.3 Wijze van besteding gelden
De Stichting Vrienden van 't Zorghuus zet zich in voor alle extra voorzieningen die een
positieve invloed hebben op de ontwikkeling en de kwaliteit van leven van de bewoners van 't
Zorghuus. Uitgangspunt is dat de zaken die worden ondersteund niet kunnen worden
gerealiseerd uit het reguliere zorgbudget van de bewoners. Doel is ook om de bijdragen aan
zoveel mogelijk bewoners ten goede laten komen.
De Stichting Vrienden van 't Zorghuus ondersteunt zo mogelijk jaarlijks één of meerdere
grotere projecten van 't Zorghuus. De Vriendenstichting treedt op als cofinancier, waarbij ook
andere financieringsbronnen kunnen worden aangeboord, zoals (overheids-)subsidies en
bijdragen van vermogensfondsen.

De Stichting Vrienden van 't Zorghuus kent de volgende uitgaven:
- ondersteuning door een externe subsidieadviseur
- administratieve kosten

4. Overige
4.1 Beloningsbeleid bestuurders
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte
werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
4.2 Administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester en de jaarrekening
wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De jaarrekening wordt
beoordeeld door een onafhankelijke commissie.
4.3 Verantwoording en publicatie
Jaarlijks legt het bestuur van de "De Vrienden van 't Zorghuus" verantwoording af in een
bijeenkomst aan Vrienden, vrijwilligers en betrokken mensen bij 't Zorghuus.
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie van jaarverslagen
en financiële verslagen op http://vriendenvanzorghuus.nl/.

5. Doelen 2018
De doelen voor 2018:
-

Voortzetten van de activiteiten voor en van de vrijwilligers, waaronder het organiseren
van een periodieke inloopochtend.
Aanschaf BeleefTV
Donaties te verwerven voor nog te benoemen projecten
Deelname Rabobank Clubactie
Participatie NL Doet
2 tot 3 keer per jaar een bijeenkomst en publicatie van een Nieuwsbrief.
Organiseren van 2 wandeltochten
Bijdragen in "Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn"

In 2018 hebben we de viering van het Lustrum van 't Zorghuus. Op 1 juni 2018 zal dit door
middel van een symposium en een feestavond worden gevierd.
Verder zal 2018 in het teken staan van de implementatie van de regels rondom Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Stichting zal de noodzakelijke maatregelen
hiervoor nemen.

Bestuur Vrienden van 't Zorghuus Ysselsteyn
Ysselsteyn, april 2018
Als bijlagen zijn opgenomen:
- Statuten

- Uittreksel Kamer van Koophandel

