Jaarverslag 2016
van Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Inleiding
Als gevolg van wettelijke en statutaire bepalingen biedt het bestuur van de stichting Vrienden
van De Goede Zorg hierbij het jaarverslag aan over het stichtingsjaar 2016.
Hiermee wil het bestuur op transparante wijze verantwoording afleggen over het verslagjaar
2016. De stichting Vrienden van De Goede Zorg is statutair opgericht op 30 maart 2007. De
stichting is in de loop van 2009 actief geworden, nadat de vroegere locatie gebonden
stichtingen hun activiteiten hadden beëindigd en hun financiële middelen hadden
overgedragen aan de stichting Vrienden van De Goede Zorg. Dit jaarverslag is mede
gebaseerd op realiseringen welke in het bijzonder in het verslagjaar 2016 plaatsvonden.
Naast het jaarverslag wordt er over het verslagjaar een jaarrekening vastgesteld. Deze is als
bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.

De stichting en haar statuten:
In 2015 besloot het bestuur haar statuten vooralsnog niet aan te passen, in afwachting van
mogelijke verdere ontwikkelingen in de organisatie van de zorg- en dienstverlening. Voor de
periode van 2015 tot 2020 werd een statutenwijziging wel voorzien ten einde de statuten en
de formuleringen die hierin gebruikt worden, aan te passen aan de te verwachten
ontwikkelingen. In het voorjaar 2016 besloot het bestuur alsnog waar mogelijk en gewenst,
de wijzigingen door te voeren.
Op 7 april 2016 zijn de statuten aangepast aan de wijzigingen binnen de structuur en
werkwijze van de stichting De Goede Zorg. Te gelijker tijd is een verwijzing opgenomen naar
vrijwilligers en mantelzorgers.
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De stichting en haar doelstellingen.
-

Het verlenen van financiële en/of materiele steun aan de cliënten en
medewerkers van de woon- en zorgcentra.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting en haar beleid.
Op 26 januari 2016 is het Beleidsplan van de stichting Vrienden van De Goede Zorg voor de
periode van 2015 tot en met 2020 goedgekeurd.

Samenstelling van het bestuur.
-

Voorzitter: Drs. B.A. Blaauw, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting De
Goede Zorg.
Secretaris/Penningmeester: R.R. Kneefel, Namens de cliëntenraad
Mevrouw A. Looman-Kersten, Namens de cliëntenraad.
De heer J. G. Lamberts, Namens de cliëntenraad.
Mevrouw M. Polleman, Vertegenwoordiger medewerkers.

Taken van het bestuur.
Het bestuur draagt zorg voor het besturen van de stichting, waaronder begrepen :
de vaststelling van een meerjarenbeleidplan;
de vaststelling van een jaarplan per kalenderjaar;
de vaststelling van een begroting per kalenderjaar;
het geven van verantwoording over het beleid en de financiën per kalenderjaar;
de selectie, formulering en het kiezen van projecten;
de vaststelling en naleving van selectiecriteria;
de vaststelling van beleid voor communicatie en p.r. (public relations);
de vaststelling van het beleid ten aanzien van Vrienden.

Beleid ten aanzien van bestedingen.
De Stichting Vrienden van De Goede Zorg hanteert twee beleidslijnen, in aansluiting bij de
statutaire bepalingen.
Enerzijds worden er activiteiten voor de stichting als geheel ontplooid.
Anderzijds worden er activiteiten welke aan een bepaald stadsdeel gebonden zijn
ontplooid.
Het beleid is gericht op het beoordelen en zo nodig zelf formuleren van projecten. Elk van
deze projecten moet tenminste aan alle navolgende vier criteria voldoen:
het project moet vooral ten goede komen aan cliënten van de stichting;
het project moet de ervaren kwaliteit van leven van de cliënten bevorderen;
het project moet zich richten op alle cliënten of een brede groep c.q. brede groepen van
cliënten;
het project moet niet of niet geheel uit reguliere financiële middelen van de Stichting De
Goede Zorg bekostigd kunnen worden.
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Gehouden bestuursvergaderingen:
In het verslagjaar kwam het bestuur op onderstaande data in totaal vijfmaal in vergadering
bijeen.
26 januari 2016
24 maart 2016
9 mei 2016
26 september 2016
28 november 2016

De vergaderingen van het bestuur waar de navolgende belangrijke
onderwerpen zijn behandeld:
-

Vaststelling Beleidsplan voor de periode van 2015 tot en met 2020.
Vaststelling gewijzigde statuten
Behandeling van diverse aanvragen
Rooster van aftreden.
Vernieuwing Brochure van de stichting Vrienden van De Goede Zorg
Besluit aanschaf tovertafel en twee duo-fietsen.
Besluit aanschaf materiaal voor het transporteren en veilig opslaan van de Zorgrobot
ZORA.
Werving Vrienden.

Vrienden.
Het bestuur heeft ook in 2016 werving van Vrienden tot een speerpunt van haar beleid
gemaakt. Vernieuwing van haar brochure en promotie via de eigen website moeten bijdragen
aan een meer actuele en effectievere werving van nieuwe Vrienden en andere Begunstigers.

De communicatie en public relations.
a.
b.
c.
d.

Brochure van de stichting Vrienden van De Goede Zorg.
Website van de stichting Vrienden van De Goede Zorg.
Werving van nieuwe vrienden.
Inzet en positieve uitstraling van ingezette vrijwilligers/mantelzorgers.

Tot slot.
Het bestuur constateert dat de Stichting Vrienden van De Goede Zorg in de afgelopen drie
jaar van zijn bestaan een duidelijk beleid heeft geformuleerd. Lopende activiteiten zijn
voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Van groot belang is het dat in het komende jaar veel
extra aandacht wordt besteed aan de werving van nieuwe Vrienden en andere Begunstigers
evenals een intensieve public relations.
De ambitie van het bestuur is om de komende periode zowel meer inkomsten als meer
uitgaven te realiseren. Ook In het verslagjaar 2016 konden diverse belangrijke projecten
worden gerealiseerd, waarmee opnieuw belangrijk werd bijgedragen aan de realisatie van de
voorgenomen doelstellingen. Het bestuur heeft de overtuiging dat zeer veel cliënten
gedurende een reeks van jaren profijt zullen hebben van de gedane aanschaffingen.
Apeldoorn, 30 januari 2017.
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Drs. B. A. Blaauw.
R. R. Kneefel.
J. G. Lamberts.
A. Looman –Kersten
M. Polleman.
Bijlage: Jaarrekening van 1 januari 2016 tot en met december 2016.

Voor akkoord getekend d.d.30 januari 2017,

.......................................... (secretaris)

.....................................( voorzitter).
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