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Beleidsplan 2017-2021 

Stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht 
 

Algemeen 

20 Juni 2017 is door een aantal mensen die zich betrokken voelen bij de verpleeghuizen St. 

Elisabeth en De Hessegracht te Doesburg een Stichting Vrienden opgericht. Solidariteit en 

iets extra’s doen voor kwetsbare mensen is de leidende gedachte. 

De startfinanciering was de opbrengst van de door de Rotary Doesburg georganiseerde 

Haringparty op eveneens 20 juni 2017. 

In dit beleidsplan heeft de Stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht haar 

beleid voor de periode 2017-2021 neergelegd. 

Wat doet de Stichting Vrienden van St. Elizabeth en de Hessegracht? 

Doel van de stichting is het werven van gelden via donateurs, giften, legaten en 

erfstellingen, om daarmee extra voorzieningen en activiteiten voor de bewoners mogelijk 

te maken. Wensen van bewoners staan daarbij centraal.  

Als missie wil Stichting Vrienden van St. Elizabeth en De Hessegracht op deze wijze de 

bewoners net dát beetje extra bieden wat het leven aangenaam maakt. Zodat zij 

onbezorgd kunnen genieten van een mooi of bijzonder moment. 

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden van de stichting behelzen het werven van donateurs en sponsoren, 

inzamelen van gelden en het organiseren van activiteiten, gericht op het ondersteunen van 

de doelstelling. 

 

Beheer 

Het vermogen wordt zo direct mogelijk besteed ter realisering van het doel van de 

stichting. De indirecte kosten zijn minimaal en betreffen hoofdzakelijk bankkosten en 

uitvoeringskosten van activiteiten.  
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De ondergrens van het kapitaal van de stichting is gesteld op € 2.500,--. 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 

op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt 

door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde 

boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar aan het bestuur aangeboden en vastgesteld. 

Bij opheffing van de instelling wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van 

een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 

gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon. 

 

Beleid 

De zorgsector is sterk in beweging ten gevolge van Rijksbeleid. Dit leidt ondermeer tot 

wijziging in de financiering en tot verandering in de samenstelling van de bewoners van 

zorgtehuizen. Dit laatste wordt ook zichtbaar in St. Elisabeth en De Hessegracht. Ouderen 

worden op latere leeftijd en met een zwaardere indicatie toegelaten, waardoor - 

gemiddeld genomen - een kortere verblijfsduur ontstaat. De stichting zal moeten inspelen 

op de gevolgen hiervan. 

 ‘De’ zorg is een breed begrip. Niet alleen medische handelingen en middelen vallen 

eronder. Ook niet alleen kosten die instellingen maken voor personeel en huisvesting. In 

feite strekt zorg zich uit tot het gehele welzijn van mensen die zorg nodig hebben. De 

invulling van de dag en de avond vallen er ook onder, en dan het liefst aansluitend bij de 

wensen en behoeften van de bewoners. Maar in de praktijk zien we dat daar nauwelijks 

geld voor beschikbaar is. 

Voor menskracht wordt in toenemende mate een beroep op vrijwilligers gedaan. Maar 

alleen met handjes erbij blijven de mogelijkheden beperkt. Er is soms vervoer nodig, voor 

een groep of individueel. Of materiaal voor creatieve activiteiten, muzikanten om aan te 

sluiten bij de herinneringen van de mensen. Er zijn mooie hulpmiddelen als de Tovertafel, 

Beweegtafel of een Duofiets. Maar helaas worden die niet uit subsidie of zorgpremies 

vergoed.  

Allereerst blijft er, mede door de Rijksbezuinigingen, volop ruimte over voor de statutaire 

doelstelling van de stichting: het leveren van financiële bijdragen voor bovenwettelijke 

voorzieningen ten gunste van het welzijn van de bewoners. Tegelijk moet, naast de 

donaties van familieleden van de opgenomen bewoners, meer geïnvesteerd worden in het 

verwerven van donaties bij relevante fondsen en stichtingen om zodoende schenkingen aan 

de twee huizen te kunnen blijven doen. 

Het beleid van de stichting is gericht op het actief bijdragen aan activiteiten, aanschaf van 

materialen, (doen) uitvoeren van voorzieningen, alles ter bevordering van het welzijn van 

de bewoners. 
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In overleg met de gebiedsmanager en de Cliëntenraad wordt jaarlijks besproken aan welke 

activiteiten en projecten de Vriendenstichting bijdraagt. Te denken (maar nog niet 

besloten) valt aan b.v.: 

- paasattentie 
- voorjaarsmarkt 
- sinterklaasattentie 
 
Projecten waar aan gedacht worden zijn: 
- bewegingstoestel(-len) voor terassen en tuinen 
- aanschaf duofiets 
- windschermen voor de terrassen 
- gezamenlijke ontmoetingen met bv een muziekuitvoering 
- tovertafel(s); 
- snoezelvoorwerpen. 
  

Bestuur 

Onze Stichting Vrienden van Huize St. Elisabeth en De Hessegracht is zeer onlangs 

opgericht. Het bestuur, bestaat uit: 

Hermen Overweg  voorzitter 
Richard Mulder  secretaris 
Hans van der Maas  penningmeester 
Wil Verlaan   lid 
Martin Beijer   lid 
 

Activiteiten bestuur 2017-2018 

Een website is inmiddels (ondergebracht binnen de website van Attent) ontworpen en in de 

lucht; 

Voordat verder gelden kunnen worden aangetrokken, wordt eerst de ANBI-aanvraag bij de 

Belastingdienst ingediend. Dit beleidsplan is een van de voorwaarden voor deze aanvraag. 

Daarna gaan wervende brieven aan potentiële donateurs uit, te denken valt aan de 

familieleden van de bewoners en vrijwilligers (via Attent te verzenden), het neerleggen 

van flyers op de twee locaties, het benaderen van toeleveranciers; 

Ook zal contact worden gelegd met de verhuurder van De Hessegracht, om te bespreken 

wat deze woningcorporatie binnen de doelstelling van de Vriendenstichting, voor de 

bewoners kan betekenen. 

 

Vastgesteld door het Bestuur van Stichting Vrienden Huize St. Elisabeth en de Hessegracht 

op 8 november 2017. 
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Begroting Stichting Vrienden Huize St. Elisabeth en de Hessegracht 2017-2018-2019-2020   

            

  Inkomsten    Uitgaven     

2017  Opbrengst Haringparty 8.130  Reservering buffer eigen vermogen 2.500 

  Donaties   250  Opstartkosten   500 

       Bureau-/bestuurskosten  250 

       Overschot   5.130 

     8.380      8.380 

            

  

Vrij besteedbaar saldo 
reserve 2017  5.130       

            

2018  Saldo reserve 2017  5.130  Uitgaven aangevraagde voorzieningen 10.000 

  Donaties   2.500  Bureau-/bestuurskosten  1.000 

  Tekort   3.370       

     11.000      11.000 

            

  

Vrij besteedbaar saldo 
reserve 2018  1.760       

            

2019  Saldo reserve 2018  1.760  Uitgaven aangevraagde voorzieningen 6.000 

  Donaties   3.500  Bureau-/bestuurskosten  1000 

  Schenkingen  1.500       

  Tekort   240       

     7.000      7.000 

            

  

Vrij besteedbaar saldo 
reserve 2019  1.520       

            

2020  Saldo reserve 2019  1.520  Uitgaven aangevraagde voorzieningen 6.000 

  Donaties   4.000  Bureau-/bestuurskosten  1.000 

  Schenkingen  2.500  Overschot   1.020 

     8.020      2.020 

            

            

  

Vrij besteedbaar saldo 
reserve 2020  2.540       

 


