
Beleidsplan 2021-2023 Stichting de vrienden van de bewoners van de 

Bremhoeve 

1. Inleiding “ Een thuis waar de zorg zich aanpast aan hun wensen, normen en 

waarden”.  Woonzorg de Bremhoeve vindt het belangrijk dat de bewoner 

zoveel mogelijk de eigen regie houdt en willen het verschil tussen 

zelfstandigheid en thuis wonen en het wonen in een woonvoorziening zo 

klein mogelijk houden.  

 

 Belangrijke onderwerpen voor woonzorg de Bremhoeve zijn:   

- Zorgzaam en Vriendelijk 

- Alert en Kundig 

- Eerlijk en Vertrouwd 

 

De Stichting Vrienden van de bewoners van de Bremhoeve ondersteunt de 

missie “ Ouderen met een zorgvraag in een comfortabele omgeving bieden. 

Een thuis waar de zorg zich aan past aan hun wensen, normen en waarden. De 

Stichting vrienden van de bewoners van de Bremhoeve biedt financiële 

mogelijkheden voor activiteiten en projecten die bijdragen aan deze missie.  

Stichting  de vrienden van de bewoners van de Bremhoeve is bezig met een 

aanvraag voor een ANBI status.  Zodat giften, erfstellingen en legaten aan de 

Stichting de  vrienden van de bewoners van de Bremhoeve onder het nultarief 

van het schenkingsrecht en de successierechten vallen.  Hierdoor kan een 

donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. 

Volgens de ANBI-richtlijnen dient de Stichting  de vrienden van de bewoners 

van de Bremhoeve te beschikken over een actueel beleidsplan. In dit 

beleidsplan wordt inzicht gegeven in: - de doelstelling en uitgangspunten van 

de Stichting  de vrienden van de bewoners van de Bremhoeve.; - de door de 

Stichting de vrienden van de bewoners van de Bremhoeve te verrichten 

werkzaamheden; - de wijze waarop de Stichting de vrienden van de bewoners 

van de Bremhoeve fondsen wil verwerven; - de wijze waarop de Stichting de 

vrienden van de bewoners van de Bremhoeve verkregen inkomsten zal 

beheren; - de wijze waarop en aan welke doelen verkregen inkomsten worden 

besteed.  

 



2. Het doel van de Stichting de vrienden van de bewoners van de Bremhoeve 

heeft ten doel het doen bevorderen van alle ’extra voorzieningen die een 

positieve invloed hebben op kwaliteit van leven van de bewoners van 

woonzorg de Bremhoeve. Dit doet zij met name door het bieden van financiële 

ondersteuning voor projecten, activiteiten en materialen. De Stichting de 

vrienden van de bewoners van de Bremhoeve is onafhankelijk van de 

woonzorg de Bremhoeve. De stichting bepaalt zelf welke projecten zij 

ondersteunt, uiteraard in nauw overleg met de woonzorg de Bremhoeve. In 

een jaarverslag worden deze projecten met verantwoording vermeld. De 

Stichting heeft geen winstoogmerk, zij laat met de activiteiten behaalde 

opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.  

3. Werkzaamheden van de Stichting de vrienden van de bewoners van de 

Bremhoeve. 

De werkzaamheden van de stichting zijn de volgende:  

3.1 Werving van gelden De Stichting werft gelden ten behoeve van de 

doelstelling door onder meer de volgende activiteiten:  

- Fondsenwerving onder andere door het organiseren van 

fondsenwervingsactiviteiten  

- Het werven van vrienden donateurs  

- Het inzetten van netwerk contacten en het leggen van verbindingen voor het 

mogelijk maken van recreatieve uitstapjes.  

- Het benaderen voor een financiële of feitelijke bijdrage aan activiteiten van:  

o Cliënten, medewerkers, verwanten en andere betrokkenen.  

o Bedrijven, sponsors, leveranciers  

o Nalatenschappen  

3.2 Beheer van gelden De stichting de vrienden van de bewoners van de 

Bremhoeve beheert haar vermogen bij voorkeur in eigen beheer. Op ieder 

gewenst moment kan de Stichting over het vermogen beschikken. Het beleid 

ten aanzien van vermogen is:  

- Vermogensopbouw is geen doelstelling van de Stichting  

- Het vermogen wordt optimaal risicomijdend beheerd, waarbij bestaande 

risicovolle projecten zo mogelijk worden afgewikkeld  



- De jaarlijkse ontvangsten zijn beschikbaar voor aanvragen en projecten na 

aftrek van de beheerskosten  

- Per kalenderjaar wordt door het bestuur van de stichting de vrienden van de 

bewoners van de Bremhoeve vastgesteld welke financiële ruimte er is voor het 

honoreren van aanvragen.  

3.3 Wijze van besteding gelden De Stichting de vrienden van de bewoners van 

de Bremhoeve zet zich in voor alle extra voorzieningen die een positieve 

invloed hebben op de ontwikkeling en de kwaliteit van leven van de bewoners 

van woonzorg de Bremhoeve. Uitgangspunt is dat de zaken die worden 

ondersteund niet kunnen worden gerealiseerd uit het reguliere zorgbudget van 

de bewoners. Doel is ook om de bijdragen aan zoveel mogelijk bewoners ten 

goede laten komen. De vriendenstichting stelt bij voorkeur bijdragen 

beschikbaar voor:  

-  Abonnement van de tovertafel.  

-  Onderhoud, belasting en verzekering van de bussen van Woonzorg de 

Bremhoeve locatie Kerkenvel en woonzorg de Bremhoeve locatie Fort.  

-  Kleine tussentijdse aanvragen. Het bestuur stelt jaarlijks een budget 

beschikbaar.  

4. Overige  

4.1 Beloningsbeleid bestuurders  

Financiële bepaling 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op vergoeding van door hen in functie gemaakte kosten. 

Bedrijfsmatige of beheersmatige leveranties, werkzaamheden of 

dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting 

behoeven de voorgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming 

van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als een bestuurslid bij deze 

leveranties, werkzaamheden of dienstverlening indirect belang heeft. 

 

4.2 Zittingstermijn bestuur De leden van het bestuur hebben zitting voor ten 

hoogste vier jaar. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar en voor één 

keer herbenoembaar. Herbenoeming betekend niet zonder meer benoembaar 

in de functie welke de betrokkene voor zijn aftreden in het bestuur vervulde. 



Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat een lid van het 

bestuur telkens zitting heeft voor een periode van ten hoogste vier jaar.  

4.3 Beschrijving administratieve organisatie De administratie van de stichting 

wordt gevoerd door woonzorg de Bremhoeve, die ook de jaarrekening opstelt. 

De jaarrekening wordt beoordeeld door een externe accountant.  

4.4 Publicatie De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van 

https://debremhoeve.nl/vrienden-van/ 


