Beleidsplan Stichting Vrienden van Bethanië 2020 - 2023
1. Inleiding
Deze stichting is opgericht om invulling te geven aan breed gedeelde wens om, aanvullend
op de professionele zorgverlening, gelden beschikbaar te stellen voor welzijnsbevorderende
initiatieven en activiteiten.
In de statuten zijn de doelen van de stichting als volgt verwoord:
•

•

•

•

Verwerven en besteden van geldmiddelen voor aanvulling op de door Stichting Bethanië
geleverde zorg, gericht op het welzijn van de bewoners of zorgvragers van (Stichting)
Bethanie.
Verwerven en besteden van geldmiddelen voor aanvulling op de door Stichting Bethanië
geleverde palliatieve of terminale zorg aan bewoners van Bethanie of zorgvragers in de
hospice De Olijftak.
Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met het management van
Stichting Bethanië over de gewenste besteding van verworven geldmiddelen of gewenste
verwerving van geldmiddelen voor een specifieke bestemming voor welzijn van bewoners of
zorgvragers.
Ondersteunen en uitvoeren van alle overige werkzaamheden en activiteiten die
ondersteunend zijn in de meest brede zin van het woord aan zorg en welzijn van de bewoners
van (stichting) Bethanië.

Deze stichting is actief voor alle bewoners van Bethanië en de gasten van het Hospice Ede
De Olijftak.

De Stichting Vrienden van Bethanië houdt zich voor dit doel bezig met het inzamelen van
bijdragen van particulieren, kerken, fondsen en bedrijven en wordt daarbij ondersteund door
een commisie Hospice De Olijftak.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Ans van Eden, voorzitter
Marius van de Kolk, secretaris
Henk Blotenburg, penningmeester
Gijs Achterberg, namens de cliëntenraad

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden; uitsluitend de
in redelijkheid gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.
Het bestuur stimuleert de fondsenwerving en beoordeelt aanvragen voor bestedingen. Deze
aanvragen komen uit het woonzorghuis Bethanië en het Hospice De Olijftak.

2. Strategie
2.1 Missie
Het bestuur van deze stichting stelt zich ten doel en ziet het als haar missie om
•

•

wensen van bewoners van Woonzorgcentrum Bethanië en gasten van het
Hospice Ede De Olijftak te realiseren, die niet uit zorggelden van de Wmo,
Zvw en Wlz kunnen worden bekostigd.
de voorzieningen voor de palliatieve zorg voor de gasten van het Hospice Ede
De Olijftak op een uitstekend niveau te houden.

2.2 Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
De grondslag voor het handelen van de bestuursleden van de stichting is de Bijbel.
De zorg voor de medemens is een permanente bijbelse opdracht, waarbij de
bestuursleden zich vanuit een protestants-christelijke visie naar de medemens
opstellen.
2.3 Belangeloosheid
De stichting heeft niet tot doel winst te maken. Alle inkomende gelden worden
beschikbaar gesteld aan de zorgverlening en de zorgvoorzieningen ter vergroting van
het welzijn van de bewoners van Bethanie en de gasten van het hospice De Olijft.
Alle bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden belangeloos,
niemand ontvangt een beloning of vacatiegeld. Uitsluitend in redelijkheid gemaakte
kosten kunnen worden gedeclareerd.

3. Werkzaamheden van de stichting
3.1 Opzet en uitvoering
Fondswerving is randvoorwaardelijk om welzijnsactiviteiten te kunnen financieren en
extra voorzieningen in het gebouw te realiseren. Deze fondswerving moet
projectmatig en transparant van opzet zijn, waarbij het voor de schenkers en
subsidianten glashelder moet zijn dat alle gelden ten goede komen aan de benoemde
projecten.
Alle activiteiten vragen om voortdurende promotie van de zorgverlening in zorghuis
Bethanië en Hospice De Olijftak.
Op veel fronten: lokale bevolking, lokaal bestuur, lokale kerkelijke gemeente.
Het mag duidelijk zijn dat het tijdsbeslag van de bestuursleden van de stichting
nagenoeg geheel ligt op het terrein van fondsenwerving en besteding van de gelden.
Deze stichting ontplooit geen algemene activiteiten voor bewoners.

3.2 Fondsenwerving
Richtlijnen voor het beoordelen van de projecten
Projecten komen voor fondswerving in aanmerking wanneer aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
•
•
•
•

er is geen financiering van overheidswege mogelijk (bijv. vanuit WLZ, ZVW of
WMO);
er is geen financiering mogelijk vanuit de particuliere zorgverzekering;
de voorziening kan niet uit vastgoedgebonden opbrengsten worden gefinancierd;
het merendeel van de bewoners van Bethanie of De Olijftak moet ervan kunnen
genieten.

Overzicht van mogelijke projecten
•
•
•
•

Organiseren van uitstapjes
Organiseren van kortdurende activiteiten
De aanschaf van hulpmiddelen ter activering van bewoners
De aanschaf van meubilair en andere voorzieningen voor het Hospice

4. Financiering en schenkingsbudget
4.1 Vermogensopbouw
De stichting streeft niet naar meer vermogensvorming dan nodig voor de financiering
van de genoemde of toekomstige projecten.
4.2 Bestedingsbeleid
Het stichtingsbestuur oormerkt de beschikbare gelden voor algemene
welzijnsactiviteiten en hospice gerelateerde voorzieningen en stemt de besteding
van beschikbare gelden af met het management van Stichting Bethanie. Deze
stichting verleent geen financiële bijdrage aan exploitatierisico’s van de
bedrijfsvoering van Stichting Bethanie.
4.3 Kostenstructuur van de stichting
De stichting kent minimale kosten; deze bestaan onder andere uit de
vrijwilligersverzekering, bankkosten en noodzakelijke kosten voor promotie van het
huis en het verwerven van giften. Er wordt geen beloning verstrekt aan bestuursleden
of vrijwilligers.
4.4 Vermogensbeheer
In de statuten is vastgelegd dat deze stichting geen registergoederen mag
verwerven. Ook mag de stichting geen borgstellingen afgeven.
De gelden mogen uitsluitend worden geplaatst bij een bank welke onder toezicht
staat van de Nederlandsche Bank. Er mag niet worden belegd in risicovolle
producten waarbij het risico bestaat op verlies van de hoofdsom. Het verkrijgen van
derivaten is niet toegestaan.

Bijlage: huishoudelijk reglement Stichting Vrienden van Bethanie
In het bestuur is een lid specifiek belast met fondsenwerving bij landelijke of lokale fondsen. Het lid dat
is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad van Stichting Bethanië is betrokken bij de uitvoering
van algemene activiteiten op initiatief van Stichting Bethanie als bijv. een zomermarkt.
Besteding van gelden voor vastgoedgebonden zaken (bijv. een serre) of nieuwe inventaris gebeurt
pas na voorafgaand overleg met het management van Stichting Bethanie. De afspraken hieromtrent
worden per email bevestigd door het bestuur aan het volledige management.
Offerten voor vastgoedgebonden zaken of inventaris worden door het management van Bethanie
opgevraagd en met een keuze voorgelegd aan het bestuur. Na daarop volgend besluit zal het bestuur
op grond van ontvangen kopiefactuur ten name van Stichting Bethanie overgaan tot betaling aan
Bethanie.
Welzijnsbevorderende uitgaven voor bewoners van Bethanië of Hospice De Olijftak kunnen door het
management en de coördinator van Hospice De Olijftak worden voorgesteld aan het bestuur. Het
bestuur neemt aansluitend in een volgende vergadering een besluit.
Met de coördinator van Hospice De Olijftak maakt het bestuur een afspraak over gedelegeerde
bevoegdheid voor kleine uitgaven die frequent terugkomen.
Het bestuur van deze stichting overlegt jaarlijks met de commissie Hospice Ede over de begroting
voor het komende jaar.

