Beleidsplan 2019/2021 SVHV
Hoe verwezenlijken we onze doelstelling?
Door de specifieke identiteit van Huize Valckenbosch wordt ‘zinvol leven tot aan het
laatste moment’ en waardig sterven ondersteund. Als ‘Vrienden van het huis’ willen
we dit kostbare goed koesteren.
Daarom dragen wij – vanuit onze stichting ‘Vrienden van Huize Valckenbosch’ –
financieel bij aan projecten van en in het huis. Deze financiële bijdragen zijn
noodzakelijk, immers de reguliere financiële stroom voor de zorg voor ouderen
(AWBZ) is niet toereikend om het brede palet van zorg en zingeving in Huize
Valckenbosch te dragen.
Jaarlijks vindt afstemming plaats met de locatieleiding over welke concrete doelen en
projecten ondersteund worden. Dit wordt vastgelegd in een jaarbegroting en achteraf
verantwoord, zowel inhoudelijk als financieel. Door tussentijds contact met de
locatieleiding komen er concrete ondersteuningsvragen naar boven; tevens blijven
we daardoor op de hoogte hoe de middelen besteed worden.
Werving van inkomsten
De inkomsten bestaan uit:
• Rente en dividend over eerder verkregen kapitaal
• Bijdragen van donateurs
• Eventuele nieuwe legaten
De Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch heeft een eigen website met
informatie en een toezeggingsformulier; tevens staat er op de Warande website een
verwijzing naar de website van de Vriendenstichting.
Incidenteel organiseren we grotere activiteiten, zoals een vriendenmiddag, met als
nevendoel om onze bekendheid te onderhouden en donateurs te werven.
Beheer van het vermogen
Ons beleid is om het vermogen niet op te potten maar in te zetten ten behoeve van
de verwezenlijking van de doelstelling. Jaarlijks stellen we momenteel ongeveer
20.000 euro beschikbaar voor identiteitsgebonden doelen binnen de activiteiten van
Huize Valckenbosch ten dienste van haar bewoners.
Besteding van het vermogen
Vindt plaats in afstemming met de locatieleiding. De laatste jaren werd onder andere
bijgedragen aan: lezingen en concerten t.b.v. de bewoners, kunstzinnige en
muziektherapie, muziekinstrumentenfonds, onderhoudskosten busje t.b.v uitstapjes,
viering verjaardag Huize Valckenbosch, antroposofische bijscholing personeel. De
komende jaren willen wij dit continueren. De bestedingen worden altijd getoetst aan
onze doelstelling.

