BELEIDSPLAN 2020/2021/2022
VAN STICHTING VRIENDEN VAN NAARDERHEEM

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 verpleeghuis Naarderheem
a. revalidatiecentrum
b. psychogeriatrische afdeling
c. Parkinson afdeling
2. Beschrijving Stichting Vrienden van Naarderheem
3. Inkomsten
4. Donateurs
5. Beheer en besteding van gelden
6. Projecten
7. Het bestuur
1. Beschrijving van Naarderheem
Naarderheem, gelegen net buiten de Vesting Naarden, biedt
geriatrische revalidatiezorg, psychogeriatrische zorg en zorg
aan Parkinson cliënten.
a. revalidatiecentrum
Jaarlijks revalideren er zo’n 700 mensen na een orthopedische
ingreep, een beroerte of andere klachten en aandoeningen die te
maken hebben met het verouderingsproces. Een dependance
van Naarderheem is te vinden in Tergooi Blaricum. Na een
operatie of behandeling in Tergooi worden de meeste cliënten

van Naarderheem hier opgenomen. Net als op de hoofdlocatie
wordt in het Transitorium complexe 24-uurs zorg met
revalidatie gegeven.
b. Psychogeriatrische zorg
Op afdeling De Vesting verblijven mensen met dementie. Zij
kunnen hier hun leven, zo goed als mogelijk, voortzetten. De
Vesting is een veilige omgeving met een besloten binnentuin.
c. Parkinson afdeling
In 2019 is gestart met een afdeling voor Parkinson cliënten.
Behalve aan fysiek training, veiligheid en praktische
vaardigheden wordt er ook aandacht gegeven aan de psychische
gevolgen van Parkinson.
Naarderheem maakt deel uit van Vivium Zorggroep.
2. Beschrijving van Stichting Vrienden van Naarderheem
Stichting Vrienden van Naarderheem heeft als doel inkomsten
te verwerven en zorg te dragen voor een goede besteding
hiervan, om het welzijn van de cliënten van verpleeghuis
Naarderheem te veraangenamen. Het gaat erom iets extra’s toe
te voegen aan de toegewijde verzorging. Iets dat niet uit de ter
beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.
De stichting is actief op het gebied van fondsenwerving en
beschikt over een ANBI verklaring.
3. Inkomsten
Giften, donaties en legaten maken de activiteiten van de
Vrienden van Naarderheem mogelijk. Ook kan een periodieke
schenking, die fiscaal aftrekbaar is, aan de stichting gedaan
worden.

4. Donateurs
Begin 2020 telt de stichting 50 structurele donateurs. Zij
krijgen elk jaar een nieuwsbrief.
5. Beheer en besteding van geldmiddelen
Courante geldmiddelen worden aangehouden op een
Rabobankrekening. De stichting is zelf verantwoordelijk voor
besteding van de gelden, deze zij op recreatief gebied. Na een
unaniem besluit van het bestuur wordt gekozen voor een
project, dit wordt vastgelegd in de notulen.
6. Projecten van de Stichting Vrienden van Naarderheem
De volgende projecten zijn onder andere mede door de
vriendenstichting gerealiseerd: inrichting huiskamers in
leefstijl, tuinmeubilair, televisies op de Bloemenbuurt,
restauratie van de vleugel, aanschaf
PABLO (oefenapparatuur) en een duo-fiets.
7. Het Bestuur
Het bestuur bestaat per januari 2020 uit:
Henk Albers
voorzitter
Frans van Vugt
1e penningmeester
Paul van Rossum
secretaris en
2e penningmeester

