Beleidsplan 2017-2018
ANBI
Stichting Vrienden van Hof en Hiem
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1 Statuten
De statuten van de Stichting Vrienden van Hof en Hiem zijn opgesteld op 26 september
1995 en gewijzigd op 23 juni 2011. Deze laatste statutenwijziging ligt ten grondslag aan
dit beleidsplan.

2 Doelstelling
Het verwerven en beheren van vermogensbestanddelen en het in geldelijke zin
ondersteunen van de activiteiten van Stichting Zorggroep Hof en Hiem en de Stichting
Aanleunwoningen Hof en Hiem, gevestigd te Sint Nicolaasga, voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.

3 Financiën
3.1
ANBI
Stichting Vrienden van Hof en Hiem heeft een ANBI-status en voldoet aan alle
(transparantie-)eisen die de Belastingdienst daar aan stelt.
3.2
Verkrijgen vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden verkregen door:
a.
subsidies en donaties;
b.
schenkingen, erfstellingen en legaten;
c.
alle andere verkrijgingen en baten

Actiepunten
Om vermogen te verkrijgen kunnen de volgende acties worden ondernomen:

familieleden/contactpersonen en overige belangstellenden vragen om
donateur te worden;

bewoners en cliënten informeren over de mogelijkheid tot schenkingen,
erfstellingen en legaten;

organiseren wervingsacties en overige activiteiten.

3.3
Besteden vermogen
Het vermogen van de stichting wordt besteed aan:
a.
activiteiten en/of goederen en/of diensten die ten gunste komen aan cliënten van
Zorggroep Hof en Hiem en/of Stichting Aanleunwoningen Hof en Hiem en/of
dochterondernemingen;
b.
een jaarlijkse schenking aan de volgende intramurale locaties van Zorggroep Hof
en Hiem:
Woonzorgboerderij de Cornelia Hoeve
€ 1.000,Woongemeenschap Yn ‘e Doarpsfinne
€ 1.000,Project Sluisdijk (werktitel)
€ 2.500,Zorgcentrum Doniahiem
€ 5.000,Zorgcentrum Suderigge
€ 5.000,Zorgcentrum Talma Hiem
€ 5.000,Zorgcentrum Vegelin State
€ 5.000,code
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c.

De locaties verplichten zich om dit bedrag in het jaar van ontvangst uit te geven
aan of te bestemmen voor (oormerken) zaken zoals benoemd onder a.;
subsidies aan partijen genoemd onder a., mits de aanvraag voldoet aan de criteria
zoals geformuleerd onder 4.

4. Criteria subsidieaanvragen
De Stichting Vrienden van Hof en Hiem kan besluiten subsidieaanvragen te honoreren die
voldoen aan de volgende criteria:
a.
aanvrager maakt deel uit van partij(en) genoemd onder 3.2a
b.
het doel van het project/de aanschaf dient overeen te komen met de doelstelling
van de stichting;
c.
de aanvraag wordt derhalve onderbouwd met een motivatie en een begroting;
d.
het te honoreren bedrag bedraagt per aanvraag maximaal 100% van het
aangevraagde bedrag, dit ter beoordeling van de bestuurder.

5. Promotie
Om de bekendheid van de Stichting Vrienden van Hof en Hiem te bevorderen en het
verkrijgen van baten te bevorderen, wordt een ambassadeur aangesteld. Deze
ambassadeur voert zijn taken ‘om niet’ uit en tekent een vrijwilligerscontract met
Zorggroep Hof en Hiem. De ambassadeur is het gezicht van de stichting en zal deze bij
elke daarvoor geschikte gelegenheid promoten.

Actiepunten:


code

Promotiematerialen en -instrumenten inzetten ter bevordering van de
doelstelling van de stichting. Te denken valt aan het ontwikkelen van een
folder met machtigingskaart (checklist intakegesprek), een pagina op de
website, een wervingsactie onder personeel en vrijwilligers, sponsoring door
bedrijfsleven (o.a. leveranciers), een aanbevelingsbrief voor cliënten, een
verwijzing/aanbeveling naar de stichting in toekomstig drukwerk van Hof en
Hiem en het genereren van media-aandacht.
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