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Beleidsplan 2016 van de Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo 

 

1. De Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo is de opvolger van de al  ruim 40 jaar 
geleden opgerichte Vereniging Vrienden van het Verpleeghuis Gelders Hof. Het doel van 
de Vereniging is om met de contributies van de leden en donaties ondersteuning te geven 
aan de bewoners van de zorginstellingen Hofstaete en Intermezzo voor zaken die niet 
meer tot de normale zorg worden gerekend. Voorwaarde voor het ondersteunen van 
activiteiten is, dat alle bewoners er gebruik van kunnen maken. 
De vereniging heeft geen winstoogmerk, alle fondsen bereiken hun doel. De organisatie is 
klein, maar slagvaardig. 
De Vereniging telt ca. 400 leden. 
 

2. Doelstelling 
De doelstelling van de Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo is vastgelegd in 
onze statuten: 
Het wekken van belangstellingvoor het werk van de Stichting Attent Zorg en Behandeling  
te Rheden in het algemeen en in het bijzonder het wekken van belangstelling voor en het 
ondersteunen van de werkzaamheden, die door de Stichting worden verricht ten behoeve 
van de bewoners en overige cliënten van de verpleeghuizen Hofstaete en Intermezzo te 
Dieren. 
 

3. Realisatie van de doelstelling op lange termijn 
Speerpunt van de Vereniging is de rolstoelbus die met gelden van de leden en donaties is 
aangeschaft. Deze wordt door de Vereniging geëxploiteerd en wordt door vrijwillige 
chauffeurs gereden. Alle bewoners kunnen op afspraak van deze bus gebruik maken. 
De tarieven voor de bus zullen steeds zodanig worden vastgesteld, dat ze aanzienlijk lager 
zijn, dan de tarieven in de markt. 
Jaarlijks worden de  tarieven van de Vriendenbus  verhoogd met de indexering van de 
tarieven voor  het taxivervoer, volgens het CBS.  
Het beleid op de lange termijn is er op gericht om voldoende leden te werven om deze 
dienst te kunnen blijven verlenen aan de bewoners.  
 

4. Realisatie van de doelstelling op korte termijn 
Uit de contributie van de leden zullen een aantal activiteiten worden gesponsord, die door 
Hofstaete en Intermezzo voor de bewoners worden georganiseerd. Deze activiteiten 
kunnen zonder ondersteuning van de Vereniging niet worden georganiseerd of niet door 
alle bewoners worden bijgewoond. 
Ook is het mogelijk voor de verpleeghuizen Hofstaete en Intermezzo om een bijdrage te 
vragen voor materiële zaken, die niet uit het verpleeghuisbudget kunnen worden 
bekostigd. 
Het beleid is er op gericht om zoveel leden en donaties te blijven houden, dat we deze 
ondersteuning te kunnen blijven geven en mogelijk nog uit kunnen breiden. 
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5. Bestuur 
Voorzitter:   de heer W.J. Gerritsen 
Penningmeester:  de heer T. Damen 
Secretaris:   de heer C. de Ruiter 
Public Relations:  de heer G.H. Pullen 
Chauffeurscontacten: de heer G. Radstake 
 

6. Fondsen  
De fondsen van de Vereniging bestaan uit contributies van de leden en andere incidentele 
donaties. Het saldo is conservatief weggezet op bankrekeningen. De fondsen worden 
beheerd door de penningmeester van de Vereniging. 
 

7. Fondsenwerving 
De werving van fondsen  door het  bestuur gebeurt op een kleinschalige, effectieve 
manier. Zij doen dit door bekendheid aan de Vereniging te geven op markten en door 
publicaties in streekbladen. De inzet is om voldoende leden te werven en te blijven 
houden om de werkzaamheden voor de bewoners uit te kunnen blijven voeren.  
De indirecte kosten zijn minimaal. Zowel de bestuursleden als de chauffeurs van de 
Vriendenbus krijgen geen vergoeding. 
 

8. Contact met de leden 
Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur afstemt 
met de leden over het gevoerde beleid. Ook wordt de besteding van de fondsen 
voorgelegd. In de jaarvergadering worden ook de contacten met de leden onderhouden. 
 

9. Rechtsvorm 
De statuten van de Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo zijn notarieel 
vastgelegd. 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder 
nummer40121493. 
De Vereniging is een ANBI instelling. 
Het fiscaal nummer van de Vereniging is 8026.29.441 
Voor meer gericht informatie verwijzen wij naar de jaarverslagen van de Vereniging. Deze 
zijn te vinden op: 
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-het-verpleeghuis-gelders-hof 

 

 

W. Gerritsen        C. de Ruiter  

Voorzitter        Secretaris 
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