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Beleidsplan 2019-2021 

Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand 

“Geluk  zit ‘m in kleine dingen” 

1. Inleiding 

De Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand (hierna: Stichting VZHZ) werft en beheert donaties 

van mensen met hart voor Zorgspectrum Het Zand (hierna: ZHZ). Met deze donaties worden 

initiatieven voor activiteiten en projecten ondersteund, die bijdragen aan het welzijn van de 

bewoners en medewerkers, die niet of niet geheel kunnen worden gefinancierd uit het reguliere 

budget van ZHZ. Vanuit de zeven locaties van ZHZ (Zwolle, Wijhe, Heino, Nieuwleusen en Staphorst) 

kan een beroep worden gedaan op financiële ondersteuning. Stichting VZHZ is onafhankelijk en is 

door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften, 

erfstellingen en legaten aan de Stichting VZHZ vrijgesteld zijn van erfbelasting en bij schenking recht 

geven op aftrek op inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

2. Doel van de Stichting 

De doelstellingen van Stichting VZHZ zijn bij notariële akte vastgelegd en daarin als volgt verwoord: 

1.De Stichting VZHZ heeft ten doel het financieel ondersteunen van voorgenomen projecten en 

andere initiatieven, die niet of niet geheel te financieren zijn uit het reguliere budget, binnen de te 

Zwolle gevestigde Stichting ZHZ en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. De stichting VZHZ tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het genereren van giften, 

schenkingen, erfstellingen en legaten en door alle overige wettelijke middelen. 

3. De Stichting VZHZ beoogt niet het maken van winst. 

4. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard indien er voor zover daaraan geen 

bezwarende voorwaarden en bepalingen zijn verbonden, anders dan die betreffende eventueel 

verschuldigde schenk- of erfbelasting en de op die schenkingen/legaten vallende kosten. 

Erfstellingen  kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving 

5. Indien aan een schenking dan wel erfstelling of legaat een bestemming mocht worden verbonden 

zal de Stichting VZHZ deze – met inachtneming van het doel van de stichting – naar vermogen in acht 

nemen. 

3. Samenstelling bestuur Stichting VZHZ 

Op 8 mei 2018 zijn de statuten van de Stichting VZHZ bij notariële akte geactualiseerd, waardoor de 

onafhankelijkheid van de Stichting VZHZ meer gewaarborgd is. Sinds mei 2018 is het bestuur voltallig 

en staat voor: 

– Integriteit 

– Open communicatie  
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– Transparant  

– Toegankelijk 

Het bestuur is sinds mei 2018 als volgt samengesteld:  

– Bertus Bouwer, voorzitter 

– Nienke Jacobs,  secretaris 

– Henk Pruim, penningmeester 

– Klaas Veerman, algemeen lid/ 2e penningmeester 

– Dick van Biesen, algemeen lid 

Vanuit ZHZ wordt ondersteuning verleend aan het secretariaat van de Stichting VZHZ door parttime 

inzet van een beleidsmedewerkster voor o.a. het voorbereiden van vergaderingen en het werven van 

fondsen. 

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden 

geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.  

4. Activiteiten bestuur 

In 2019 is een communicatieplan vastgesteld, met als doel om meer bekendheid te geven aan de 

Stichting VZHZ zowel op de locaties van ZHZ als daarbuiten. Hierbij staan twee doelgroepen centraal, 

te weten: 

1. aanvragers voor donaties, en  

2. schenkers van donaties.  

Voor 2019 en verder is om deze doelgroepen te bereiken een repeterende kalender opgesteld met 

een aantal activiteiten om meer aanvragen voor ondersteuning te genereren en donateurs te werven 

voor giften. Deze activiteiten bestaan uit: 

– Het inrichten van een herkenbare website 

– Het naar buiten treden met een eigen logo 

– Artikel opnemen in de Zandloper 

– Overzichtelijke formulieren voor het doen van een aanvraag 

– Informatieboekje voor aanvragers 

– Informatieboekje voor donateurs 

– Middels posters, banners op de locaties bekendheid geven aan de Stichting VZHZ 

– Informatieboekje verstrekken aan nieuwe medewerkers 

– Gerealiseerde activiteiten en projecten publiceren op Intranet 

Met het ontplooien van deze activiteiten wordt verwacht dat degenen die de bewoners van ZHZ een 

warm hart toedragen bereid zijn om een donatie te doen aan de Stichting VZHZ. Denk aan cliënten, 

familieleden van cliënten, medewerkers, vrijwilligers, bedrijven, leveranciers en andere sponsoren.   

Fondsen en instellingen die subsidies verlenen, worden gemonitord en per actie benaderd. 

5. Beheer van gelden  

De Stichting VZHZ beheert alle gedoneerde gelden. Op ieder gewenst moment kan de Stichting VZHZ 

over het vermogen beschikken. Vermogensopbouw is geen doelstelling van de Stichting VZHZ. 
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De gelden komen, na aftrek van beheerskosten, volledig ten goede aan de projecten en activiteiten 

die door de Stichting VZHZ  worden ondersteund. Wanneer de schenker/donateur bij een schenking 

of donatie een bestemming aangeeft, wordt deze naar vermogen in acht genomen.  

 

In 2017 is binnen ZHZ een ingrijpende reorganisatie uitgevoerd, die ook gevolgen had voor het 

voortbestaan van de Stichting de Groene Steen, gelieerd aan ZHZ, voor de verhuur van en handel in 

onroerend goed. Tot 2018 bestond een groot deel van de inkomsten van De Stichting VZHZ uit 

donaties van de Stichting Groene Steen. Ten gevolge van de uitgevoerde reorganisatie gaat met 

ingang van 2019 de Stichting De Groene Steen ophouden te bestaan. Andere bronnen zullen daarom 

meer moeten worden aangeboord, waarvoor het inmiddels vastgestelde communicatieplan als 

instrument wordt gebruikt. 

6. Wijze van besteding gelden  

De Stichting VZHZ zet zich in voor alle extra voorzieningen die een positieve invloed hebben op de 

ontwikkeling en de kwaliteit van leven van de cliënten, medewerkers en vrijwilligers van ZHZ. 

Uitgangspunt is dat de zaken die worden ondersteund niet kunnen worden gerealiseerd uit het 

reguliere budget. Doel is ook om de bijdragen aan zoveel mogelijk cliënten, medewerkers en 

vrijwilligers van ZHZ ten goede te laten komen.   

De Stichting VZHZ heeft in de voorbije jaren op alle locaties diverse financiële bijdragen beschikbaar 

gesteld, onder andere voor:  

- Aanschaf van een elektrische duofiets 

- Aanschaf van een Braintrainer (stimuleert het denkvermogen en het geheugen van ouderen 

met beginnende dementie) 

- Aanschaf van een fietslabyrint (virtueel fietsen door de mooiste omgevingen en steden) 

- Aanschaf van deurstickers 

- Aanschaf van een Qwiek.Up op diverse locaties (creëert een audiovisuele beleving voor 

cliënten,  waardoor ze  meegenomen worden in hun persoonlijke belevingswereld) 

- Bootvakantie voor cliënten 

- Aanschaf van een Jukebox om oude tijden te doen herleven 

Aanvragen voor een financiële ondersteuning voor activiteiten of projecten kunnen door een ieder 

die betrokken is bij ZHZ, goed gemotiveerd en voorzien van eventuele bijlagen, worden ingediend. 

Indienen kan via de Teamcoördinator middels het aanvraagformulier. Vervolgens wordt dit ingediend 

bij de Projectcoördinator van ZHZ, die het voorlegt aan de RvB ter goedkeuring. De beoordeling van 

de aanvragen door het bestuur van de Stichting VZHZ  vindt in principe eenmaal per kwartaal plaats. 

7. Overige 

7.1 Zittingstermijn bestuur 

De leden van het bestuur hebben zitting voor ten hoogste vier jaar. Aftredende leden zijn terstond 

herbenoembaar en voor één keer herbenoembaar. Herbenoeming betekent niet zonder meer 

benoembaar in de functie welke de betrokkene voor zijn aftreden in het bestuur vervulde. Het 
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bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat een lid van het bestuur telkens zitting heeft 

voor een periode van ten hoogste vier jaar. 

7.2 Beschrijving administratieve organisatie 

De administratie van de Stichting VZVH wordt gevoerd door Stichting VZHZ, die ook de jaarrekening 

opstelt. De jaarrekening wordt beoordeeld en goedgekeurd door het bestuur.  

7.3 Publicatie 

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op www.hetzand.nl. 

7.4 ANBI 

De belastingdienst heeft de Stichting VSHZ staat sinds 1 januari 2008 onder rechtspersonen en 

samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)  8014.92.592 ingeschreven als rechtspersoon 

met als vestigingsplaats Zwolle en aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

8. Vestiging: 

Stichting Vrienden van Zorgspectrum het Zand 

Postbus 40182 

8004 DD Zwolle 

Hollewandsweg 17 

8014 BE Zwolle 

KvK-nummer: 41024826 

Bijlagen bij beleidsplan: 

Jaarrekening 2018 

Statuten 

 

http://www.hetzand.nl/

