Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Vredeborgh te Leek 2022 - 2024
Doelstelling en actueel beleid
“Draagvlak creëren is een ding, draagvlak behouden een uitdaging”
Inleiding
De Stichting is opgericht ten behoeve van Hospice Vredeborgh te Leek. In het kort komt het er op neer dat de
stichting het hospice en haar gasten en vrijwilligers ondersteunt en faciliteert in financiële en materiële zin. De
stichting tracht draagvlak te creëren voor Hospice Vredeborgh via onder meer het werven van vrienden. De
werkzaamheden zijn vooral gericht op het verhogen van de beschikbare middelen om het de gast zoveel mogelijk
naar de zin te maken, daaraan gerelateerd de vrijwilligers die de terminale zorg verlenen in de directe lijn.
Activiteiten
De stichting streeft ernaar om de inkomsten voor het hospice te verhogen door middel van het werven van
donateurs. Daarnaast de naamsbekendheid in de regio te vergroten.
Naast deze activiteiten ondersteunt de vriendenstichting de vrijwillige en professionele medewerkers door middel
van kleine attenties, aanschaf van middelen die het werken en het verblijf in het hospice aangenamer maken voor
de medewerkers en de gasten.
Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar en zo nodig vaker. De actuele situatie en de zorg wordt besproken
aan de hand van de gegevens van de coördinator. Wensen voor financiële ondersteuning komen dan ook aan de
orde.
Op diverse manieren proberen we geld te genereren: fondsenwerving, sponsoring, donateurs zoeken, giften, “de
club van 100”, legaten en testamenten. Zie ook website “contact” en “met dank aan”
Beheer van de middelen
De beschikbare middelen worden beheerd door de penningmeester. De penningmeester legt jaarlijks in het
bestuur verantwoording af aan de hand van het financiële jaarverslag van het voorgaande boekjaar.
Besteding van de middelen
Op basis van verzoeken vanuit het hospice of vanuit het bestuur van het hospice worden middelen beschikbaar
gesteld, nadat in de vergadering van de Stichting Vrienden van Hospice Vredeborgh hier een besluit over is
genomen.
Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen beloning voor de door hen verrichte
werkzaamheden. Het bestuur heeft geen winstoogmerk.

