VRIENDEN VAN

Beleidsplan 2020-2025
Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen

1. Doelstelling en inleiding
De stichting heeft de werknaam Stichting Vrienden van Hospice Wijchen, kortweg Stichting Vrienden. De Stichting Vrienden
stelt zich ten doel het werven, het beheren en administreren van gelden die voortkomen uit een netwerk van
certificaathouders, donateurs en vrienden. Met deze gelden is de oprichting (in 2015) van het Hospice van de Stichting VPTZ
Wijchen gefinancierd en wordt de instandhouding en de exploitatie van het Hospice ondersteund. Het bestuur wordt
gevormd door vier personen afkomstig uit de Wijchense samenleving. Samenstelling en wijzigingen worden bekendgemaakt
via de website van Hospice Wijchen.
Het Hospice Wijchen is een plaatsvervangend thuis waar mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast
zijn om te sterven. In het hospice zijn vier bewonerskamers. De personele bezetting van het hospice bestaat voornamelijk uit
vrijwilligers en uit een beperkt aantal personeelsleden in loondienst (coördinatoren en directie). Het pand waarin het Hospice
is gevestigd is in eigendom van de aparte Stichting Vastgoed. De grond waarop het pand staat is in erfpacht (50 jaren)
verkregen van de Gemeente Wijchen.
Vanaf de voorgenomen oprichting zijn een groot aantal spontane acties ter financiering van het Hospice vanuit de Wijchense
samenleving opgezet en waar mogelijk door de Stichting Vrienden ondersteund. Deze acties variëren van collectes bij
uitvaarten, jubilea en evenementen tot en met het inzamelen van gelden gedurende bv. carnavalsactiviteiten en autoritten.
De Stichting Vrienden onderhoudt een bijzondere band met de certificaathouders van het eerste uur. In 2018 werd de laatste
jaarlijkse bijdrage van de eerste certificaathouders geïncasseerd. Eind 2018 heeft de Stichting Vrienden een bijeenkomst met
de certificaathouders georganiseerd waarin zij zowel financieel als inhoudelijk zijn bijgepraat.
Een wervingsactie in 2019 onder deze certificaathouders heeft er toe geleid dat ongeveer 20 certificaathouders een jaarlijkse
bijdrage zullen leveren. Ook zijn er met deze actie een aantal toezeggingen voor een eenmalige bijdrage verkregen.
Ook is in 2019 vanuit goed relatiebeheer een actie gestart om de donerende vrienden te benaderen met de vraag of hun
gegevens juist zijn en of zij gebruik willen maken van de aanwezige fiscale mogelijkheid de donatie te verhogen.
In het lustrumjaar van het Hospice Wijchen (2020) zal de viering ervan met een extra ondersteuning van de Stichting
Vrienden mogelijk gemaakt worden.

2. Aandachtspunten voor de komende jaren en voorgenomen acties
2.1. Ondersteuning Hospice Wijchen
Het doel van de Stichting Vrienden is het ondersteunen van het Hospice Wijchen. De afgelopen jaren is dat gerealiseerd door
de gelden voor de oprichting bijeen te brengen en die door middel van een lening ter beschikking te stellen.
Door jaarlijkse giften aan het Hospice is de exploitatie mogelijk gemaakt. Dit zal de komende jaren ook gebeuren. De nadruk
ligt daarbij op ondersteuning van de opleiding van vrijwilligers. Hiertoe zijn voor de komende jaren toezeggingen gedaan.
De Stichting Vrienden is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom hoeft de Stichting Vrienden geen
erfbelasting en geen schenkbelasting te betalen. Een ander financieel voordeel is dat donateurs van een ANBI hun giften
mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateurs en de ANBI de gift vastleggen in een
overeenkomst.
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2.2. Certificaathouders
Na het wegvallen van een deel van de inkomsten uit certificaten zullen, zonder verdere maatregelen, de vaste inkomsten
achter blijven. Relatiebeheer naar de (oud-) certificaathouders is van het grootste belang en zal de komende jaren blijvend
aandacht krijgen. Deze doelgroep zal dan ook zoveel mogelijk bij (publicitaire) activiteiten van de stichting en van het Hospice
betrokken worden . Een goede gelegenheid daarvoor wordt in 2020 geboden door de activiteiten in het kader van de
lustrumviering. Mede daarom zal de lustrumviering actief ondersteund worden. Het relatiebeheer naar deze doelgroep zal
blijvend gestalte krijgen door informatieve bijeenkomsten te organiseren.
De Stichting Vrienden wil in overleg met het Hospice nagaan of het instellen van een ambassadeurschap van bekende
mensen uit Wijchen een toegevoegde waarde heeft.
2.3. Vrienden
Het aantal vrienden (mensen die een vaste periodieke bijdrage hebben toegezegd) is vanaf de start van het Hospice
toegenomen tot ongeveer 300 medio 2019. Sindsdien is het aantal licht dalend.
De Stichting Vrienden stelt zich ten doel het aantal vrienden de komende jaren te laten stijgen naar 500. Hiermee wil de
Stichting Vrienden de omvang van het vaste deel in de inkomsten weer zien te vergroten. Een eerste aanzet is gegeven met
de actie naar bestaande vrienden. In het kader van de lustrumactiviteiten van het Hospice zal maximaal gebruik gemaakt
worden van de extra publicitaire mogelijkheden. In overleg met het Hospice zal een meerjarig communicatie- en
wervingsplan opgesteld worden.
2.4. Eenmalige en spontane acties
Door spontane en eenmalige acties zijn in afgelopen jaar de teruglopende vaste inkomsten voldoende gecompenseerd. Deze
acties zijn dan ook van wezenlijk belang voor de Stichting Vrienden. Voor het lustrumjaar (2020) van het Hospice Wijchen
worden hier een aantal acties voorbereid. Dit zal opgenomen worden in het onder punt 1.2 bedoelde communicatieplan.
2.5. Legaten
Wie een testament opmaakt, kan daarin een legaat - feitelijk een schenking na het overlijden - opnemen. Een legaat wordt
gedaan aan een begunstigde, bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen. Aangenomen wordt dat het aantal
mensen dat een testament opmaakt de komende jaren verder zal toenemen. Het belang van het “in beeld” zijn als mogelijk
doel van schenking op het moment dat mensen over hun testament nadenken is dan ook toenemend. Hier ligt een kans om
inkomsten hieruit te vergroten.
De Stichting Vrienden wil hier met professionele ondersteuning een afzonderlijk plan voor de komende jaren voor opstellen.

2.6. Beheer en administratie
De Stichting Vrienden streeft een adequaat en zorgvuldig beheer en administratie na van de toevertrouwde gelden. Het
bestuur houdt daartoe een gedegen administratie in stand. Jaarlijks zal in overleg met de extern accountant nagegaan
worden hoe de stand van zaken is en waar nodig aanpassing of verbetering doorgevoerd worden. De informatievoorziening
en verantwoording naar certificaathouders en vrienden zal transparant en open zijn. Jaarlijks worden het jaarverslag en de
financiële gegevens gepubliceerd op de website van Hospice Wijchen.
2. Tot slot
In dit beleidsplan zijn de doelstellingen, de activiteiten en het beheer en besteding van het vermogen vastgelegd. Op deze
wijze maakt de Stichting Vrienden haar activiteiten voor betrokkenen (donateurs, sponsors, bewoners, hospice etc.)
transparant.
Dit beleidsplan is in de bestuursvergadering van de Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Wijchen op 5 maart 2020 vastgesteld.
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