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Inleiding 

De Stichting Vrienden van Vrijwaard beschrijft in dit beleidsplan haar beleidsvoornemens, 

werkzaamheden en doelstellingen. De Vrienden van Vrijwaard staat gekoppeld aan Stichting 

Vrijwaard (zorgorganisatie gericht op senioren in Den Helder).  

De Stichting Vrienden van Vrijwaard is een onafhankelijke stichting en heeft geen 

winstoogmerk.  

De Stichting is met name gericht op het betekenen en het leveren van een toegevoegde 

waarde op het gebied van welzijn. De missie van de stichting is dan ook het bevorderen van 

het welzijn van de leden en cliënten van Vrijwaard waardoor het algemeen belang wordt 

gediend. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan een actieve leefomgeving met 

inkomsten vanuit contributies en giften.  

Vrienden van Vrijwaard ontvangen een Vrijwaard Familiepas en profiteren van voordelen 

zoals kortingen op producten en diensten maar ook de mogelijkheid deel te nemen aan de 

vele activiteiten die georganiseerd worden op het gebied van welzijn. Door onder andere de 

contributie van de leden is de stichting in staat extra service, ondersteuning en bevordering 

van welzijn te realiseren, naast de reguliere zorg en dienstverlening, de zogenoemde 

‘krenten in de pap’! 
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Bestuur 

Het bestuur is in april 2010 gevormd en bestaat uit de volgende leden: 

- De heer N.A. Bais (voorzitter) 

- De heer C. Veenstra (secretaris) 

- De heer J. Chan (penningmeester)  

- Mevrouw A. Talens (lid) 

- Mevrouw L. van der Eijk (lid) 

- Mevrouw P. Alders (lid) 

- Mevrouw M. Poortvliet (lid)  

 

Doelstellingen 

Een van de primaire doelstellingen van de Vrienden van is klantbinding in een vroegtijdig 

stadium. Door klanten in de fase te bereiken en te verbinden aan Vrijwaard voordat zij 

daadwerkelijk een zorggerelateerde dienst nodig hebben wordt er een bepaalde positie 

gecreëerd. Deze positie maakt dat de klant bekend is met Vrijwaard door bijvoorbeeld 

deelname aan activiteiten, gebruik van de fitnessruimte of het bezoeken van de restaurants. 

De stap naar een vorm van een zorg of ondersteuning wordt daardoor laagdrempeliger.  

Conform de statuten heeft de stichting verder de volgende doelstellingen: 

- Het bevorderen van het welzijn van senioren; 

- Het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van medewerkers, vrijwilligers en 

cliënten; 

- Het verlenen van materiële en immateriële hulp en ondersteuning aan en ten 

behoeve van activiteiten en initiatieven van Stichting Vrijwaard en haar locaties; 

- Het werven van fondsen; 

- Het in brede kring bekendheid geven aan Stichting Vrijwaard.  

 

ANBI 

De stichting heeft in 2008 de ANBI-status verworven. De ANBI - status maakt giften 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De ANBI-status maakt dat giften fiscaal aftrekbaar, 

zowel voor de inkomsten- als vennootschapsbelasting, conform de geldende voorschriften 

van het Ministerie van Financiën. 
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Verwerven van inkomsten  

Het vermogen van de stichting wordt verkregen door: 

- Contributies leden Vrienden van Vrijwaard (€ 5,00 per maand, per lid) 

De contributie wordt maandelijks automatisch afgeschreven op het moment dat het 

lidmaatschap ingaat.  

- Subsidies en donaties; 

Bij donaties ontvangt de donateur een bedankbrief van de stichting, eventueel 

aangevuld met het bestedingsdoel (zo niet aangegeven door de donateur).  

De richtlijn hierbij is dat donaties bij voorkeur gestort wordt op het rekeningnummer 

65 96 14 502 (ING) van de Vrienden van Vrijwaard, ter voorkoming van contante 

gelden.  

- Schenkingen, erfstellingen en legaten; 

 

Beheer van het vermogen  

Het vermogen van de stichting is ondergebracht op rekeningnummer 65 96 14 502 (ING) en 

wordt beheerd door Stichting Vrijwaard.  

 

Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt gebaseerd op de inkomsten, de geraamde kosten 

en de verwachte kosten voor ondersteuning aan en uitvoering van de doelstellingen. De 

begroting wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting.  

Tevens wordt jaarlijks een jaarrekening opgesteld en vindt er controle plaats door een 

onafhankelijk accountantskantoor.  

Om het bestaansrecht van de stichting te kunnen waarborgen, stelt het bestuur een 

ondergrens in op het eigen vermogen van € 150.000,00. Bij wijze van uitzondering en in 

overleg met het bestuur kan hier van afgeweken worden.  
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Bestedingsdoelen 

Jaarlijks wordt getracht een thema te verbinden aan de bestedingsmiddelen van de stichting. 

Dit wordt door het bestuur vastgelegd aan de hand van ontwikkeling en behoefte.  

 

De beschikbare middelen zijn besteedt aan; 

- Werven van nieuwe leden door middel van PR: 

o Deelname aan beurzen / evenementen  

o Persberichten 

o Advertenties  

o Website  

- Aanschaf van duofietsen  (op basis van aanvraag) 

- Kosten voor de uitvoering van wensenactie  

- Vaarvakantie  

- Beweegtuin 

- Zwemclub 

- Duofietsen 

- Braintrainer 

 

Communicatiemiddelen  

De stichting Vrienden van Vrijwaard gebruikt in haar communicatie de volgende middelen; 

- Dagbladen 

- Huisblad Vrijwaard ‘Thuis’ 

- Notulen  

- Website Stichting Vrijwaard  

- Folder Vrienden van Vrijwaard  

- Advertenties  

- Deelname aan beurzen / evenement  
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Rechtsvorm, inschrijving en contactgegevens 

De stichting Vrienden van Vrijwaard is een stichting en ingeschreven te Den Helder onder 

nummer 41240334, per adres Timorlaan 139, 1782 DR te Den Helder.  

 

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat van Stichting Vrijwaard 

(info@vrijwaard.nl / 0223-68 08 24).  

 

 


