Beleidsplan 2020 – 2024
Stichting vrienden van het Johannes Hospitium Wilnis
De Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium (Hierna genoemd de stichting
vrienden) ondersteunt het Johannes hospice en maakt het voortbestaan mogelijk van
het goed functioneren van het huis en een optimaal verblijf voor de bewoners.
De Stichting Vrienden heeft een eigen bestuur en bestaat in zijn geheel uit
vrijwilligers.
Het doel is als volgt in de statuten geformuleerd: Het bevorderen van het werk en het
geven van steun aan de Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen, gevestigd
in de gemeente De Ronde Venen. En het behartigen van de maatschappelijke
gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van de ingezetenen
van de regio Noord West Utrecht.
Eén van de uitgangspunten bij de oprichting van het Johannes Hospitium is, dat het
de bewoners in hun laatste levensfase aan niets mag ontbreken en dat ze in een
aangename en veilige omgeving kunnen verblijven. De medewerkers en vrijwilligers
doen hun uiterste best om het eerste deel van dat uitgangspunt (het mag de
bewoners aan niets ontbreken) waar te maken. Dat kost vaak extra geld, omdat deze
zorg veel verder gaat dan officiële vergoedingen.
Het bestuur van het Johannes Hospitium zorgt er in materiële zin voor dat die
omgeving gerealiseerd wordt. En dat kost vaak meer dan uit de vergoedingen
betaald kan worden. Met andere woorden: “Het Johannes Hospitium kan de zorg,
zoals ze die aanbiedt, slechts geven als er extra geld beschikbaar is.” Dat geld is bij
elkaar gebracht door onze donateurs, stichtingen, bedrijfsleven en particuliere
schenkers.
De Stichting Vrienden beheert het bestaande vermogen, giften en schenkingen.
Mede door een goed beleggingsbeleid, kan jaarlijks indien nodig het exploitatie tekort
worden aangevuld. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
1.
2.
3.
4.

Bestaand vermogen in beleggingen en spaarrekening
subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.
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De panden die gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van het hospice zijn
eigendom van de stichting vrienden en worden verhuurd aan het hospice.
Voor een goede bedrijfsvoering van het Johannes Hospitium zijn de volgende
middelen nodig die door de stichting vrienden worden gefaciliteerd:
1. Goede huisvesting inclusief middelen
2. Beheer van vermogen als garantie voor buffer voor begrotingstekort
3. Continuering van kapitaal door het beheer van giften
Het beleid van de stichting vrienden zal in de komende vier jaar gericht zijn op:
1. Huisvesting Johannes Hospitium
a. Komen tot een onderhoudsplan voor de panden (hospice en buurhuis)
waardoor achterstallig onderhoud aangepakt wordt en panden klaar blijven
voor goede bedrijfsvoering.
b. Samen met het bestuur van het hospice zorgen dat de omgeving waarin de
bewoners, de vrijwilligers en de werknemers verblijven prettig en
comfortabel is en blijft.
c. Streven is om onderhoud en middelen zoveel mogelijk te oormerken zodat
ondersteuning door giften mogelijk gemaakt kan worden
2. Beheer en besteding van het vermogen van de stichting
a. De beschikbare middelen worden beheerd door de penningmeester. De
penningmeester legt jaarlijks in het bestuur verantwoording af aan de hand
van het financiële verslag van het voorgaande boekjaar.
b. Op basis van verzoeken vanuit de Stichting Johannes Hospitium De Ronde
Venen worden middelen beschikbaar gesteld, nadat in de vergadering van
de vriendenstichting hierover een positief besluit is genomen.
c. Fondsenwerving. De leden van het bestuur van de stichting vrienden
zetten zich in om donateurs te werven en ondersteunen specifieke
activiteiten die ten doel hebben om fondsen te verkrijgen voor de stichting.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken.
3. Gezonde toekomst Johannes Hospitium
a. De situatie van hospices in Nederland is aan verandering onderhevig.
Het bestuur van het hospice volgt deze ontwikkelingen op de voet. De
stichting vrienden ondersteund het bestuur van het hospice om te
komen tot goede besluitvorming voor de toekomst door bijvoorbeeld
onderzoek hiernaar te ondersteunen.
b. Bij veranderende bedrijfsvoering zal de stichting vrienden het hospice
faciliteren om eventuele aanpassingen in de panden te realiseren.
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4. Communicatie
Om de doelen en het beleid goed uit te voeren is het van belang om goede
communicatie te hebben met het bestuur van het hospice (minimaal 2 x per
jaar gezamenlijke vergadering), de coördinatoren van het hospice en de
ondersteuners (jaarlijkse nieuwsbrief). Openheid in informatiedeling zal
nagestreefd worden in het belang van de doelstelling van het hospice en de
bewoners.
2020 november
Bestuur stichting vrienden Johannes hospitium
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