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INLEIDING
De Stichting Vrienden van Het Spectrum (hierna te noemen Vrienden) heeft als statutair
hoofddoel: het ondersteunen, al dan niet in materiële zin, van de activiteiten ontplooid door- en
ten behoeve van de navolgende locaties:
•
•

Zorgcentrum Vreedonk (intramuraal)
Woon-/zorgcentra (extramuraal) :
o De Prinsemarij
o Het Stadswiel
o Het Sterrenwiel
o Het Waterwiel
o Het Polderwiel
o Sta-Pal
o Het Theehuis

Daarbij is een tweetal doelstellingen essentieel voor onze werkzaamheden te weten:
• Het verlenen van steun aan en het stimuleren van een optimaal woon- en leefklimaat voor
de cliënten van voornoemde locaties van Het Spectrum.
• Bijdragen aan het realiseren van voorzieningen, in de ruimste zin van het woord voor
cliënten en bewoners, welke niet uit de normale middelen van Het Spectrum bekostigd
kunnen worden.
Het afgelopen jaar, 2019, was het eerste jaar van de Stichting Vrienden van Het Spectrum,
welke zijn oorsprong vond in de nauwe samenwerking van de drie afzonderlijke
Vriendenstichtingen Vreedonk, de Prinsemarij en de Wielborgh.
De nieuwe aanpak van werkzaamheden kenmerkte zich als een UITDAGING onder het motto
Zorg met Vertrouwen.
Vanaf 01 januari 2019 zijn de krachten dus gebundeld en hebben we al ontdekkend en lerend
van de (eigen) aardigheden van de diverse locaties een weg proberen te vinden om cliënten en
bewoners net dat stukje extra te verschaffen om het verblijf en het wonen te veraangenamen.
Zoals in het Beleidsplan 2019 - 2021 is opgenomen wordt jaarlijks een Jaarplan opgesteld van
waaruit het inzichtelijk is welke activiteiten c.q. acties gepland staan.
Dit is het Jaarplan 2020

SPONSORING EN BUDGETTERING
De werkzaamheden van de Vrienden qua sponsoring, spitsen zich toe op de doelen en
activiteiten in de locaties waarvoor om een gedeeltelijke of totale bijdrage gevraagd wordt.
Deze aanvragen worden vermeld op een daarvoor geëigend formulier dat, na invulling van alle
gegevens, ondertekend ingeleverd dient te worden bij de (wijk)manager waarna op de
eerstvolgende reguliere vergadering van de Vrienden de aanvraag zal worden behandeld. Na
behandeling tijdens ons overleg wordt tot wel of geen toekenning besloten.
Er zijn enkele vaste ‘items’. Daarnaast kunnen er incidentele aanvragen zijn die niet
gebudgetteerd kunnen worden.
Voor 2020 zijn de ‘vaste items’ als volgt begroot:
• Activiteiten Koningsdag
• NL Doet
• Kerstattenties
• Jaarlijks uitstapje
• Bijdrage Plus Bus
• Muzikale optredens
Voor 2020 zijn de ‘incidentele items’ als volgt begroot:
• Bijdragen interieur/indoor
• Bijdragen facilitair
• Bijdragen outdoor
• Bijdragen digitale ondersteuning
Voor 2020 zijn de ‘kosten’ als volgt begroot:
• Bankkosten
• Administratiekosten en abonnementen
• Verzekeringen
• Giften en attenties

€ 01.750,00
€ 00.750,00
€ 02.500,00
€ 03.000,00
€ 00.000,00
€ 02.000,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 1.750,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 9.250,00
€ 0.250,00
€ 1.000,00
€ 0.500,00
€ 0.500,00
€ 2.250,00

Ook voor het jaar 2020 verwachten wij dat wij middels deze gebudgetteerde uitgaven en
kosten een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het woon- en leefklimaat van onze
bewoners en cliënten.
Voor de aanvraag tot subsidie voor een groter project zijn wij geheel afhankelijk van de
behoefte welke hierin ontstaat. Wij houden hierover goed contact met het management en de
medewerkers van de activiteiten op de locaties teneinde snel te kunnen handelen. Wel menen
wij hiertoe jaarlijks een bedrag van € 20.000,00 te reserveren.

Ten aanzien van de gebudgetteerde uitgaven, is bewust geen locatie gekoppeld. Het bestuur
hecht veel waarde aan een evenredige toekenning per locatie, maar wil zich zeer beslist niet
vooraf conformeren aan een vast bedrag per locatie. Dit zal in de bestuursvergaderingen of
eventueel op tussentijdse overlegmomenten, per aanvraag worden beoordeeld.
In 2020 wil het bestuur zich buigen over een beoordelingsformat voor eventuele grotere
projecten. Binnen de exploitatie van de Stichting zijn voldoende mogelijkheden om ook grotere
projecten te ondersteunen. Er zal echter een verantwoord evenwicht bepaald moeten worden
tussen uitgaven (sponsoring) en inkomsten (donaties, giften toelages).
In 2020 wil het bestuur zich meer specifiek uitspreken over de hoogte waarop de bijdragen per
locatie gespecificeerd worden. De basis blijft dat het een raamwerk moet zijn waarbinnen
gewerkt wordt. Het bestuur kan, uiteraard gebaseerd op reële argumenten, hiervan afwijken.
Dit kan een procentuele toewijzing zijn, maar evengoed een vastgesteld bedrag zijn. Het
bestuur is zich terdege bewust van het gevaar van het noemen van bedragen, maar richtlijnen
zijn voor eenieder altijd zeer wenselijk.
Essentieel voor het bovenstaande is uiteraard de ontwikkeling die er wellicht kan ontstaan door
en vanwege de toevoeging van de Vrienden van de Sterrenlanden. Voornoemde toevoeging is
een duidelijke wens van de Stichting de Vrienden van Het Spectrum, alsook van het
management. Uitgangspunt van de Stichting de Vrienden van Het Spectrum is dan ook om de
gemaakte ‘vrijage’, tijdens de kerstborrel van 2018, een vervolg te geven. Het initiatief zal dan
ook door ons worden gemaakt om begin 2020 met de vrienden van De Sterrenlanden een
afspraak te maken. Populair gezegd noemen wij dat dan ook ‘doorpakken’.

NAAMSBEKENDHEID
De werkzaamheden in de beginfase van onze Vriendenstichting (2019) hebben zich onder
andere toegespitst op het vergroten van onze naamsbekendheid. Dit was zeker in het belang
van het verkrijgen van inkomsten door middel van donaties.
De navolgende hulpmiddelen hebben we het afgelopen jaar ontwikkeld c.q. hebben ons ter
beschikking gestaan:
•
•
•
•
•
•
•

Informatiebrochure voor nieuwe cliënten en bewoners van de locaties.
Opstellen van een informatiebrief voor alle cliënten en bewoners én contactpersonen.
We zijn regelmatig in de publiciteit getreden in onder andere de Spectrum Nieuwsbrief.
Mededelingen en foto’s zijn geplaatst op de Facebook- en Instagrampagina van Het
Spectrum.
We zijn betrokken geweest bij de activiteiten in de locaties zoals NL Doet, Koningsdag
et cetera en hebben met enige regelmaat een bezoek gebracht aan deze locaties.
Communicatie richting bewoners/familie door middel van een jaarlijkse Vrienden
Nieuwsbrief. Onze activiteiten en verzoeken tot een financiële bijdrage van de diverse
locaties zouden onder andere onderwerpen hierin kunnen zijn.
Voor de toekomst willen we een intensiever contact met de activiteitenbegeleiders
vormgeven, onder andere door met grotere regelmaat activiteiten in de diverse locaties
bezoeken.

Maar hier redden we het niet mee voor de toekomst en dus lanceren wij middels dit jaarplan
het ‘PlanTwintyTwinty’:
Dit plan ‘TwintyTwinty’ moet uiteraard nog verder worden uitgewerkt en moet een moderne en
eigentijdse uitstraling krijgen, waarmee we kunnen werken en ons kunnen presenteren als een
Vrienden Stichting die toekomstgericht is.
Uitwerking van hetgeen we in 2019 al bewerkstelligt hebben past hier uiteraard ook in, maar
verder moeten we in overleg met het management met name aandacht besteden aan:
•
•
•
•

Een gesprek aangaan met de activiteitenbegeleiding om zo te polsen op welke wijze onze
Vrienden wellicht in materiële zin behulpzaam kunnen zijn bij de aanschaf van materialen
c.q. het financieren van projecten.
Meer en structureler overleg hebben met de afdeling communicatie van Het Spectrum.
Zoals eerder aangegeven, in samenwerking met het management van Het Spectrum in
gesprek gaan met de Vrienden van De Sterrenlanden om een bestendige Vriendenstichting
voor de totale organisatie Het Spectrum te bewerkstelligen.
Het ontwikkelen van promotiemateriaal zodat we ook een fysieke uitstraling genereren.

FINANCIËN
Bij de fusie per 01 januari 2019 is statutair vastgelegd dat de per 31 december 2018 aanwezige
vermogens van de drie stichtingen, dienen te worden besteed ten behoeve van de
respectievelijke locaties waarvan die vermogens vóór de fusie waren bestemd.
Deze per voormalige stichting geoormerkte bedragen worden in totaliteit ten bate gebracht van
een nieuwe bankrekening ten name van Stichting Vrienden van Het Spectrum en zullen daarbij
apart geadministreerd worden.
Deze actie is dan ook in 2019 geëffectueerd en een nadere invulling van de bedragen, hoe deze
verhoudingsgewijs ten aanzien van de inbreng per locatie zullen worden besteed, zal verder
moeten worden uitgewerkt.
In dit kader moet het eerdere item ‘Sponsoring en budgettering’ worden betrokken, daar dit
niet los gezien kan worden van deze financiële paragraaf.
Voor nadere informatie omtrent de financiële verantwoording verwijzen we naar de website
van Het Spectrum waar onder het item Vriendenstichtingen een financiële verantwoording per
locatie is vermeld.

DONATIES
Al enige tijd is er sprake van een sterke teruggang tot het doen van een gift of schenking aan
een bijzonder (goed) doel.
Hoe dit tij enigszins te keren, is een terugkerend item geweest op onze agenda. Een bijkomend
punt is, dat met alleen een woonsituatie zoals in de Wielen en de Prinsemarij, met name
bewoners van deze appartementen een lossere band ervaren met Het Spectrum dan de
bewoners van bijvoorbeeld Vreedonk, waar verpleeghuiszorg wordt geleverd.
Kortom, hier is werk aan de winkel.
Aandacht zullen we gaan schenken aan:
• Gerichte aanpak door een persoonlijke brief aan alle bewoners c.q. familieleden versturen.
• Extra publicaties in bijvoorbeeld de Vreedonk Klanken.
• Uitreiken van een specifieke folder bij inhuizing van bewoners en het aanstellen van nieuwe
medewerkers.
• Meer bekendheid genereren indien schenking/subsidie door onze Vrienden Stichting aan
één of meerdere locaties is gedaan.
• Het toepassen van een ‘rondreizende melkbus’ tijdens de diverse activiteiten.

TENSLOTTE
Na een eerste jaar van zoeken hopen we in 2020 een juiste weg gevonden te hebben waarop
we gezamenlijk (intramurale- en extramurale locaties) tot een resultaat kunnen komen dat voor
onze cliënten en bewoners zichtbaar en tastbaar zal zijn.
Hoewel:
Misschien mogen we best een beetje voorzichtig zijn. Het is ons eerste echte jaarplan en we zijn
ons ervan bewust dat we tegen situaties aan zullen gaan lopen die we niet hebben voorzien en
die we wellicht te rooskleurig (of misschien wel voorzichtig) hebben ingeschat.
Als een collectief willen we als bestuur uitspreken dat we alles in het werk zullen stellen de
beoogde resultaten trachten te realiseren. Wij vinden het een voorrecht te mogen
samenwerken met een vertegenwoordiging van het management die positief, structureel
gemotiveerd, maar bovenal met een grote mate van empathisch vermogen, ons collectief
completeert.
Dordrecht, 31 december 2019
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