Beleidsplan Stichting Vrienden van het Westerhonk
1. Doelstelling
De Stichting Vrienden van Het Westerhonk heeft tot doel het verwerven en ter beschikking
stellen van middelen ten behoeve van het welbevinden van de bewoners van Het
Westerhonk, voor zover die middelen niet uit anderen hoofde verkregen kunnen worden.
Het Westerhonk is een in Monster gevestigde instelling uitgaande van 's Heeren Loo, waarin
intramurale zorg verleend wordt aan ongeveer 555 mensen met een verstandelijke
beperking, deze zorg wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. De kosten van de zorg komen dus
geheel voor rekening van 's Heeren Loo; de Stichting Vrienden stelt zich ten doel
aanvullende activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding en veraangenaming van de
woonomgeving mogelijk te maken.
2. Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan enerzijds uit werving van middelen op diverse wijzen en het
beheer daarvan, anderzijds uit het inventariseren en selecteren van de behoeften van de
doelgroep.
3. Fondsenwerving
Op diverse wijzen worden fondsen geworven.
Er zijn ongeveer 600 donateurs die zich bereid verklaard hebben tot het doen van een
jaarlijkse donatie van minimaal 10 Euro, maar veelal grotere bedragen overmaken. Uiteraard
is er verloop binnen deze groep, maar door regelmatig de aandacht te vestigen op de
Stichting Vrienden (onder andere in een kwartaalpublicatie in Het Hele Westland een huisaan-huisblad) is er ook steeds weer nieuwe aanwas.
Een zogenaamde evenementencommissie geeft bij diverse gelegenheden acte de presence
en werft daarbij nieuwe donateurs, maar ook vaak directe inkomsten van deelnemers en
bezoekers. Naast de jaarlijkse donaties worden -al of niet uit de groep van donateurs- zeer
regelmatig giften ontvangen. Ook notariële schenkingen en legaten komen voor.
Dankzij de naamsbekendheid komt ook sponsoring door het regionale bedrijfsleven voor.
Regelmatig worden bij bedrijfsjubilea of opening van nieuwe vestigingen cadeaus
ingezameld ten bate van de stichting. Tenslotte worden bij grotere projecten zo nodig
medefinanciers gezocht zoals het VSB-fonds.
4. Beheer van fondsen en vermogen
De ontvangen middelen worden zo spoedig mogelijk aangewend voor bestedingen volgens
de doelstelling. Daarom worden gelden niet voor langere tijd vastgezet, wel worden vrijwel
alle liquide middelen direct op een internet-spaarrekening gezet om een redelijke
rentevergoeding te kunnen incasseren. Het eigen vermogen bestaat slechts uit het
stichtingskapitaal van nog geen 100 Euro.
5. Besteding van de middelen
In de afgelopen jaren zijn naast diverse aanschaffingen vaak ook investeringen gedaan in
onroerende goederen, waaronder een vakantiewoning, een manege, een gedenktuin en een
speeltuin. Gezien de vele verplaatsingen die in de komende jaren voorzien worden als
gevolg van de bouw- en herindelingsplannen van Het Westerhonk zal de Stichting Vrienden
een zeer terughoudend beleid voeren ten aanzien van onroerende zaken.
Aanvragen voor speel- en snoezelmateriaal zullen mogelijk nog wel gehonoreerd worden,
maar het zwaartepunt zal in de komende tijd vooral liggen bij behandeling van aanvragen
met willekeurige invulling. Een en ander ter beoordeling door het bestuur van de Stichting
Vrienden van het Westerhonk.
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