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Inleiding
Stichting Vrienden van De Haven is in 2021 opgericht als een stichting die zich wil inzetten voor
het welzijn van de bewoners en cliënten van Zorg- en Wooncentrum De Haven in Bunschoten. De
stichting is ontstaan vanuit de wens om een meer verbinding te creëren tussen de bewoners van
het verpleeghuis, de cliënten in de wijk en de dorpsgemeenschap Bunschoten. In dit beleidsplan
staat beschreven hoe de stichting haar werkzaamheden in de komende jaren vorm wil geven. Dit
willen wij doen in nauwe samenwerking met Zorg- en Wooncentrum De Haven.
Missie
Stichting Vrienden van De Haven gelooft dat een sterke verbinding tussen de zorgvragers van
Zorg- en Wooncentrum De Haven en de gemeenschap van Bunschoten van belang is voor het
welzijn van de zorgvragers. Daarom ontwikkelen of steunen wij projecten en activiteiten die deze
verbinding mogelijk maken.
Visie
Door het ontwikkelen van fondsenwervende activiteiten met medewerkers, bewoners, cliënten in
de wijk, stakeholders, inwoners en ondernemers, versterken we de verbinding en werven we
structureel extra financiële middelen. Deze worden aanvullend op de reguliere budgetten en
activiteiten van De Haven besteed aan projecten en activiteiten om het leven van en de zorg voor
de bewoners en cliënten in de wijk van De Haven aangenamer te maken.
Doelstellingen 2021-2023
De Vrienden hebben onderstaande doelstellingen geformuleerd voor 2021-2023:
• Goede basis creëren van Stichting Vrienden van De Haven op financieel, relationeel en
organisatorisch vlak.
• Werven van fondsen voor de palliatief-terminale zorgafdeling.
• Opzetten van goed donateursnetwerk (inclusief administratie).
• Project organiseren rondom het 50-jarige jubileum van De Haven in april 2023.
• Betrekken van bewoners & cliënten bij de totstandkoming van projecten en activiteiten.
Strategie
Om de doelstellingen te bereiken willen de Vrienden de volgende strategie aanhouden:
• Het is belangrijk om eerst draagvlak te creëren voor de nieuwe stichting: eerst binnen, dan
buiten. Medewerkers zetten we in als belangrijke ambassadeurs. Daarnaast ondersteunen wij
de zorg door medewerkers, door met initiatieven te komen die het mogelijk maken om
bezig te zijn met waar ze voor hebben gekozen: liefdevol zorgen voor de ouderen en
mensen uit Bunschoten die zorg nodig hebben.
• We verbinden ambassadeurs aan Vrienden van De Haven, dit gaat om externe relaties die
De Haven een warm hart toe dragen en bereid zijn om in hun netwerk de projecten en
activiteiten van de Vrienden te benoemen.
• Het bestaand netwerk van De Haven verbinden we aan de Vrienden. Externe stakeholders
informeren we en daarnaast zorgen we dat we bestaande verplichtingen nakomen.
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Goed beheer, inzet en verantwoording van de middelen is noodzakelijk. Dit betekent ook na
elk project een rapportage opleveren wat de Vrienden van de sponsorgelden hebben
bekostigd.
Om bekendheid te generen voor de Vrienden onder de bewoners, medewerkers en in
Bunschoten wordt er ingezet op structurele en gerichte communicatie over onze ambities,
projecten, ontwikkelingen en resultaten.

Huidige situatie
Op dit moment bevindt de stichting zich in de opstartfase omdat de stichting net is opgericht. Dit
betekent dat de tijd wordt genomen om een goede organisatie in te richten die straks goed kan
functioneren ten opzichte van de beoogde doelstellingen. Hiervoor is een goede afstemming met
Zorg- en Wooncentrum De Haven vereist als het gaat om lopende projecten, administratie en
communicatie.
Activiteiten van de organisatie
Zorg- en Wooncentrum De Haven heeft als wens aangegeven de fondsenwerving voor de
palliatief-terminale zorgafdeling volledig te beleggen bij de Vrienden van De Haven. Per jaar
wordt hiervoor ongeveer €40.000 euro aan sponsorgelden voor ingezet om comfortzorg te
bekostigen. In de zomer van 2021 wordt de fondsenwerving hiervoor overgenomen door de
Vrienden en zal dat één van de eerste projecten zijn waar fondsen voor worden geworven. Dit
vraagt om een warme overdracht en een goede administratieve inrichting om donateurs en hun
giften goed vast te leggen. Daarnaast ligt de focus de komende periode op het aanvullen van het
bestuur, zodat we met meerdere mensen een goede start kunnen maken en kunnen nadenken
over een mooi project voor de bewoners en cliënten rondom het 50-jarige bestaan van Zorg- en
Wooncentrum De Haven in 2023.
Organisatie
Gegevens rechtspersoon

Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel

Op de Ree 161
3752 GM
Bunschoten
033-2476718

E-mailadres
Internetpagina

vrienden@dehaven.nu
www.vriendenvandehaven.nu

82849145

De organisatie heeft geen werknemers in dienst. In het bestuur is een coördinator fondsenwerving
aangesteld die verbonden is aan Zorg- en Wooncentrum De Haven. Deze persoon zal fungeren
als tussenpersoon tussen de Vrienden en het managementteam van het Zorg- en Wooncentrum.
Het doel hiervan is om het overzicht te bewaken en te zorgen voor een nauwe samenwerking
tussen de Vrienden en de verschillende afdelingen van De Haven die de Vrienden ondersteunen,
zoals de afdelingen Administratie en Communicatie.
Bestuur
Het bestuur bestaat huidig uit de volgende personen:
Voorzitter
Dhr. P.B. van der Gijp
Penningmeester
Dhr. B. Post
Coördinator fondsenwerving/secretaris
Mevr. A.M.E. van Oort-Kruijsbergen
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Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.
In het jaar 2021 wordt het bestuur uitgebreid met twee personen, zodat er straks een bestuur van
vijf personen verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van Stichting Vrienden van De Haven.

Het werven van gelden
Er zijn drie manieren waarop Stichting Vrienden van De Haven fondsen werft:
• Structurele fondsenwerving; bijvoorbeeld voor de palliatief-terminale zorgafdeling. De
giften voor deze afdeling worden besteed aan comfortzorg.
• Projectmatige fondsenwerving; wanneer de wens bestaat voor bijvoorbeeld een
bijzondere innovatie in de zorg die veel geld kost, kunnen de Vrienden een project
opzetten waarbij het einddoel de totaalkosten zijn.
• Het geld dat wordt geschonken door donateurs die op eigen initiatief een gift doen of de
opbrengsten van activiteiten die vanuit Zorg- en Wooncentrum De Haven worden
georganiseerd, worden bij het eigen vermogen van de Vrienden opgeteld. Wanneer een
aanvraag komt voor een project kunnen de Vrienden die, na toetsing van het project aan
onze doelstellingen, honoreren en gelijk realiseren vanuit het eigen vermogen.
Om fondsen te werven worden er verschillende middelen en kanalen ingezet. Er worden
evenementen georganiseerd, we maken gebruik van de lokale media via free publicity en de
netwerken van de ambassadeurs worden ingezet om de projecten te promoten. De bewoners van
het verpleeghuis, de cliënten in de wijk en medewerkers worden betrokken bij het promoten van
de projecten en initiatieven, zodat we daadwerkelijk verbinding creëren.
Na afloop van een project wordt er altijd transparant gecommuniceerd naar betrokken over de
opbrengst en de inzet van de gelden. Dit wordt naar de direct betrokken gedaan in de vorm van
een projectrapportage, daarnaast legt de Vrienden verantwoording af op de website en via het
jaarverslag.
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