BELEIDSPLAN 2018/2019/2020
VAN STICHTING GEZAMENLIJKE VRIENDEN VAN
VIVIUM ZORGGROEP
Inleiding
Het beleidsplan is opgesteld door het bestuur en zal
regelmatig beoordeeld worden en, waar nodig, bijgesteld.
Het beleidsplan, zoals dat nu voor u ligt, is als volgt
opgebouwd:
1. Beschrijving Vivium Zorggroep
2. Beschrijving Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium
Zorggroep
3. Inkomsten
4. Donateurs
5. Beheer en besteding van gelden
6. Projecten
7. Het bestuur
1. Beschrijving van Vivium Zorggroep
Vivium Zorggroep is de zorgspecialist in de regio Gooi en
Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. Vivium helpt de oudere mens
zijn eigen leven te blijven leiden, in elke levensfase. Zo
gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Ook ondersteunen we
partners en familie, indien gewenst.
Het resultaat dat Vivium wil bereiken is dat de cliënten zich
thuis voelen in hun woonomgeving en/of samenleving, ook al
wordt dit thuis voelen bedreigd door lichamelijke of psychische
beperkingen.

De aangeboden zorg kan bestaan uit: persoonlijke verzorging,
verpleging, gespecialiseerde verpleging, alarmzorg, cursussen
en persoonlijke diensten aan huis. Er wordt intensief
samengewerkt met huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen,
ziekenhuizen, mantelzorgers en instellingen voor welzijn en
zorg.
2. Beschrijving van Stichting Gezamenlijke Vrienden van
Vivium Zorggroep
Stichting Gezamenlijke Vrienden Vivium Zorggroep is
opgericht in december 2017. De stichting is een gevolg van een
fusie tussen de vriendenstichtingen van de locaties
Johanneshove, De Gooise Warande, Godelinde, Oversingel en
de thuiszorg van Vivium. De stichting richt zich op de
klantgroep Zorgeloos Wonen van Vivium.
Het doel van de stichting is om in de meest uitgebreide zin van
het woord steun te verlenen aan de genoemde onderdelen van
Vivium. Dat betekent het ondersteunen van mensen die
afhankelijk zijn van (thuis)zorg en extra steun nodig hebben.
De stichting is actief op het gebied van fondsenwerving.
De stichting beschikt over een ANBI verklaring.
3. Inkomsten
Giften, donaties en legaten van privé personen maken de
activiteiten van de stichting Vrienden mogelijk. Ook bestaat de
mogelijkheid om een periodieke schenking te doen aan de
stichting die fiscaal aftrekbaar is.

4. Donateurs
Het donateurenbestand is ondergebracht bij de firma Matthat.
Donateurs kunnen hun voorkeur uitspreken om hun donatie te
labelen aan een bepaalde locatie of de thuiszorg. Op 1 januari
2018 telt de stichting 445 donateurs, de verdeling is als volgt:
Johanneshove
17 donateurs
De Gooise Warande
21 donateurs
Oversingel
19 donateurs
Godelinde
20 donateurs
Thuiszorg
368 donateurs
Het aantal donateurs loopt met de jaren af. Er zal actief
geworven gaan worden bij nieuwe cliënten. Een andere
mogelijkheid is het maken van reclame door medewerkers van
de thuiszorg zelf. Zij zijn als geen ander onze ambassadeurs!
5. Beheer en besteding van gelden
De stichting heeft een rekening bij de Rabobank met IBAN:
NL89 RABO 0300 4390 75. Courante geldmiddelen worden
aangehouden op een Robeco Spaarrekening. De besteding van
gelden geschiedt uitsluitend na goedkeuring door het bestuur,
hetgeen in de notulen wordt vastgelegd.
6. Projecten van de Stichting Gezamenlijke Vrienden
Vivium Zorggroep
De stichting financiert projecten en activiteiten die aan een
aantal criteria moeten voldoen:
 De activiteiten zijn een aanvulling op de missie van de
(thuis)zorg. De missie is: kwalitatief goede verpleging
en verzorging bieden, zodat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig (thuis of op locatie) kunnen wonen.





De activiteiten komen rechtstreeks ten goede aan de
zorgverlening of aan het welzijn van de cliënt.
De activiteiten worden (nog) niet gefinancierd door de
overheid of verzekeraars, vanuit lidmaatschapsgelden of
door de cliënten zelf.
Aanvragen zijn gericht op projecten en doelgroepen op
collectieve basis.

Bij voorkeur ondersteunt de stichting vernieuwende en/of
experimentele projecten die aan voornoemde criteria voldoen.
De stichting Vrienden van Vivium Thuiszorg heeft in 2018 een
protocol ‘aanvragen subsidies’ opgesteld. Deze is binnen
Vivium Zorggroep verspreid.
7. Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Gezamenlijke Vrienden Vivium
Zorggroep komt 4 maal per jaar bijeen en beoordeelt aanvragen
voor financiering op basis van de eerder genoemde criteria en
op basis van consensus.
Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit:
Dhr. B. Horseling
Dhr. J.B.G.F. van Wijngaarden
Mw. N.E. Lemckert
Dhr. NA.M. Seure
Dhr. F.O.R. Christoffel
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2ͤ penningmeester
lid

