BELEIDSPLAN 2018 – 2023
STICHTING “VRIENDEN VAN ZIEKENHUIS DIRKSLAND”.
Inleiding:
In dit beleidsplan zijn onderstaande items opgenomen:
• hoe worden de financiële middelen die nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen van
de stichting verkregen;
• hoe vindt het beheer en de controle plaats van de aan de stichting toevertrouwde middelen;
• hoe worden de toevertrouwde middelen besteed aan het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in
Dirksland;
• rapportage over gerealiseerde projecten.
Opmerking: De stichting is formeel opgericht onder de naam “Vrienden van het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis”(16 mei 2007) en is op 22 november 2007 voor het eerst naar buiten getreden. Voor de
praktijk wordt echter de naam “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland” gevoerd.
A, Verwerving financiële middelen :
Voor het verkrijgen van financiële middelen worden de onderstaande mogelijkheden benut:
Opzetten en produceren van een informatieve folder waarin in het kort de doelstellingen van de
stichting zijn opgenomen. Daarnaast beschrijft deze folder de diverse mogelijkheden tot financiële
ondersteuning: donateurs, éénmalige giften en legaatstelling. In deze folder is een antwoordkaart
voor aanmelding tot donateurschap opgenomen.
1. Ziekenhuismedewerkers, met name de verpleging, er op wijzen dat met betrekking tot giften
en legaten die patiënten willen schenken aan het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de stichting
hiervoor het geëigende kanaal kan zijn. Deze actie dient door de ziekenhuis organisatie
uitgevoerd te worden.
2. Opzetten en onderhouden van een website waarop alle informatie over de stichting wordt
gegeven.
3. Doen uitgaan van persberichten bij de onderstaande gelegenheden:
• Acties die door derden worden of zijn gevoerd ten gunste van de stichting.
• Bekendmaking van de resultaten van acties welke ten gunste van de stichting zijn
gevoerd.
• Bij realisatie en formele overhandiging van afgeronde projecten.
In deze persberichten wordt tevens de website van de stichting vermeld.
4. De onder A3 genoemde public relations punten worden eveneens op de website van de
stichting vermeld.
5. Verspreiding van de folder, zoals folderbalies van het ziekenhuis, poliklinieken e.d.
6. Andere mogelijkheden om de stichting naamsbekendheid te geven.
B. Beheer en controle van toevertrouwde financiële middelen:
Het beheer van de toevertrouwde gelden als volgt regelen:
1

Verkregen gelden worden tot nader gebruik op een spaarrekening gezet. De penningmeester
geeft, als zich bijzonderheden, zoals bijv. grote giften zijn gedaan, tijdens de vergaderingen
informatie hierover.

2

Voor legaatstellingen dient de notaris ingeschakeld te worden. Hiervoor wordt een lokale
notaris ingeschakeld. Indien de persoon in kwestie een andere notaris wenst is dat eveneens
mogelijk.
3 Indien éénmalige grote donaties of legaten worden ontvangen, worden deze donaties over een
aantal jaren in gelijke delen besteed met als doel voor meerdere jaren projecten te kunnen
realiseren of voor grote projecten te “sparen”. Bedragen vanaf € 50.000 worden in gelijke
delen over 5 jaren verdeeld. Het bestuur kan in onderling overleg afwijken van deze regel.
4 Voor betalingen vanaf € 500,-- die de Stichting dient te voldoen, zal de factuur vooraf
geparafeerd worden door de voorzitter en de penningmeester van de Stichting.
5 Jaarlijks wordt de financiële situatie van de stichting door een financiële deskundige opgesteld.
Dit wordt uitgevoerd door het kantoor Visser en Visser, accountants en belastingadviseurs.
C. Besteding van verkregen financiële middelen:
De besteding van financiële middelen zal geschieden via projecten. Daarvoor staan 2
mogelijkheden open:
a) Projectvoorstellen worden aangedragen door het ziekenhuis. Het bestuur verifieert of een
voorstel past binnen de doelstellingen en de financiële middelen van de stichting. Bij negatieve
verificatie zal het projectvoorstel niet ondersteund worden door de stichting.
In de procedure “Projecten” van de stichting is gehele methodiek en werkwijze van
projectkeuze tot en met formele overhandiging en afrekening vastgelegd.
b) Derden kunnen zelf een projectvoorstel kenbaar maken aan de stichting. De stichting zal
vervolgens verifiëren of het voorstel overeenkomt met de doelstellingen. Bij een positief
resultaat zal de stichting in overleg met het ziekenhuis bepalen of het project gewenst is.
D. Rapportage:
Een overzicht van gerealiseerde projecten wordt bijgehouden.
Indien door één of enkele perso(o)n(en), instelling, bedrijf of vereniging een project in zijn totaliteit
bekostigd wordt, zal terugrapportage aan de betreffende instantie door het bestuur van de stichting
over het resultaat plaatsvinden. Algemene rapportage over projecten die gerealiseerd zijn, vindt via
de website plaats.
Indien de Stichting een legaat ontvangt en de nabestaanden stellen publiciteit hierover op prijs, zal
de Stichting, afhankelijk van de wensen van de nabestaanden, de naam van de overledene
vermelden op de website en / of in een persbericht bij een volgende overhandiging /
projectafsluiting.
De stichting zal, als de financiële beoordeling over het voorgaande jaar ontvangen is, een
jaarverslag maken over het betreffende jaar.
E. Geldigheid:
Dit beleidsplan is bijgesteld in augustus 2018 en geldig tot 31 juli 2023
Dit beleidsplan is goedgekeurd in de bestuursvergadering van de Stichting op 15 augustus 2018.

