
Beleidsplan Stichting Vrienden van De Wingerd 

In 2021 zijn evenals vorige jaren fondsen geworven die op basis van intensief overleg met de leiding 

van het hospice besteed zijn aan aanvullingen op de (hulp)middelen voor de zorg, voeding, 

ontspanning etc. Daarnaast zijn in 2021 en de afgelopen jaren ook fondsen geworven voor een 

bijzonder project, namelijk een tuinhuis. Dit is in 2021 grotendeels gerealiseerd. In 2022 zal er t.b.v. 

het tuinhuis nog een aantal zaken door de stichting bekostigd worden. Deze aanschaffingen in 2022 

betreffen hoofdzakelijk de completering van de inventaris. Dit zal naar verwachting ultimo 2022 

geheel zijn afgerond. 

De noodzakelijke fondsen zullen in 2022 geworven worden onder de vaste donateurs, maar ook 

onder (de naasten van) de cliënten van het hospice en andere betrokkenen. In nauw overleg met de 

leiding van het hospice zullen ook in de komende jaren financiële middelen beschikbaar worden 

gesteld om de noodzakelijke aanvullingen op de zorg in brede zin te kunnen doen. Daarnaast zal in 

2022 ook een bijdrage aan de bouw van het tuinhuis gedaan worden om de laatste aanschaffingen 

voor het tuinhuis te kunnen doen. Het streven is steeds om een zo groot mogelijk deel van de 

fondsen te besteden aan de doelstelling.  

Het vermogen bestaat uitsluitend uit liquide middelen. Gezien de beperkte omvang van het 

vermogen en de wens en/of noodzaak om dit op korte termijn beschikbaar te hebben kiest de 

stichting ervoor om het vermogen niet te beleggen. Vanwege de lage rente zijn er ook geen gelden 

voor langere termijn vastgezet. Er is een continuïteitsreserve gevormd om een (langdurige) periode 

van leegstand of onderbezetting te kunnen overbruggen. Daarnaast bestaat het vermogen uit de 

volgende onderdelen: a) een bestemmingsreserve ten behoeve van cliënten die niet in staat zijn de 

eigen bijdrage te betalen; het bestuur streeft ernaar voor dit doel steeds een reserve van € 10.000 

aan te houden. b) een bestemmingsfonds dat gevormd is uit giften met de specifieke bestemming 

‘tuinhuis’ minus de in 2021 voor dit doel aan dit fonds onttrokken gelden. c) een bestemmingsfonds 

ad € 6.800 t.b.v. het schilderen van de appartementen op het hospice; dit is gevormd doordat 

begunstigers voor dit doel het genoemde bedrag hebben geschonken. en d) overige reserves, 

bestemd om aan de directe hulpvragen vanuit het hospice te kunnen voldoen.  Er zijn geen contante 

geldstromen en de stichting streeft ernaar om deze ook geheel te vermijden. Er worden geen 

vergoedingen – in welke vorm dan ook – betaald aan bestuursleden of andere betrokkenen. 

In 2022 zal een afvaardiging van het bestuur zitting nemen in de cliëntenraad van het hospice.   

 


