BELEIDSPLAN 2017 – 2020 STICHTING VRIENDEN VAN HET
JOHANNES HOSPITIUM DE RONDE VENEN
1. Doelstelling van de vriendenstichting
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:
- Het bevorderen van het werk van en het geven van steun aan de Stichting Johannes Hospitium De
Ronde Venen;
- Het behartigen van de maatschappelijke gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord, ten
behoeve van de ingezetene van de regio Noord West Utrecht,
en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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 prettige en aangename
omgeving gerealiseerd wordt. En ook dat kost vaak meer dan uit de vergoedingen betaald kan
worden. Dit is mede de oorzaak van het jaarlijkse exploitatie tekort. 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 van het Johannes Hospitium beheert die giften en schenkingen. Mede door
een goed beleggingsbeleid, kan jaarlijks het onvermijdelijke exploitatie tekort worden aangevuld.

2. Fondsenwerving
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
De leden van het bestuur van de stichting 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. Beheer van het vermogen van de stichting
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.

4. Besteding van het vermogen
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.
5. Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen beloning voor de door
hen verrichte werkzaamheden.
6. Communicatie en PR
Van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de stichting zal de nodige publiciteit worden
gemaakt door een persbericht, publicatie op de website en/of vermelding in de nieuwsbrief.

