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BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN ARIENSZORGPALET 
2013-2018 

 
 
Algemeen 
Stichting Vrienden AriënsZorgpalet  is gelieerd aan stichting AriënsZorgpalet in Enschede, 

een zorginstelling met ruim negenhonderd medewerkers en driehonderdvijftig 

vrijwilligers. AriënsZorgpalet levert kwalitatief hoogwaardige woon-, welzijns-, zorg- en 

behandeldiensten in eigentijdse en duurzame woonzorgvoorzieningen aan ruim 

vijftienhonderd ouderen. Maar ook jong volwassenen kunnen voor ZorgThuis bij 

AriënsZorgpalet terecht. 
 

AriënsZorgpalet heeft, verspreid over Enschede en Glanerbrug, een groot aantal locaties. 

Een aantal van deze locaties is eigendom van woningcorporaties. De locaties 

onderscheiden zich door het zorg- en dienstenaanbod, de mogelijkheden voor zelfstandig 

wonen, de ligging, de omgeving en de inrichting. 

 

Naar verwachting zal de komende jaren als gevolg van bezuinigingen de neerwaartse 

druk op de tarieven doorzetten. 

 

ANBI 
Stichting Vrienden heeft per 01-01-2011 de ANBI status verworven. De ANBI-status 

maakt giften fiscaal aftrekbaar, zowel voor de inkomsten- als voor de 

vennootschapsbelasting, conform de geldende voorschriften van het Ministerie van 

Financiën. 

 

Bestedingsdoelen vaststellen 
Het vaststellen van de concrete doelen gebeurt na overleg met de Raad van Bestuur van 

AriënsZorgpalet. Er mag geen overlap plaatsvinden met de AWBZ-financiering, tenzij er 

door een bijdrage van de stichting sprake is van een niveauverhoging van deze 

financiering en bepaalde activiteiten gerealiseerd kunnen worden die anders niet kunnen 

plaatsvinden. 

 

Communicatiemiddelen 
Om effectief te kunnen communiceren met sponsoren, donateurs en andere 

belangstellenden zal een website ontwikkeld worden. Ook het gegeven dat wij onder 

voorwaarden van de Belastingdienst een ANBI instelling mogen zijn, speelt hierbij een 

rol. 

 

Regelmatig verschijnt in het tijdschrift voor de cliënten van AriënsZorgpalet een artikel 

over activiteiten van de stichting met daarin opgenomen een aanmeldingskaart om 

donateur te worden. 

 

Doel  
Stichting Vrienden AriënsZorgpalet  schept extra mogelijkheden voor recreatie, 

ontspanning en aanvullende activiteiten voor cliënten van AriënsZorgpalet. Het doel is 

om de leefomgeving van de cliënten te veraangenamen. Het gaat dan dikwijls om 

activiteiten in het kader van ontspaning. Stichting Vrienden AriënsZorgpalet maakt 

allerlei extra’s mogelijk die niet (geheel) uit de reguliere budgetten betaald kunnen 

worden. 

De stichting beoogt geen winst te maken. 

 

Doelen 2013-2018 
• Bijdragen aan mobiliteit cliënten 

• Bijdragen aan welkomstcadeau voor nieuwe cliënten 

• Bijdragen aan ontspanningsactiviteiten van cliënten 
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• Geschenk opening nieuw gebouw 

• Honoreren van aanvragen uit de organisatie 

 

Evaluatie 
Het beleidsplan zal elke twee jaar worden geëvalueerd. 

 

Organisatie 
Stichting Vrienden AriënsZorgpalet is een zelfstandige stichting met een 

stichtingsbestuur. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 

dossiernummer 41027633. 

 

Verwerven van inkomsten 
Donateurs 

Cliënten, familieleden, medewerkers en andere sympathisanten kunnen donateur worden 

door middel van ofwel een eenmalige gift of een jaarlijks doorlopende donatie. 

 

Zakelijke sponsoring 

De stichting heeft overleg met de Raad van Bestuur van AriënsZorgpalet over vormen 

van zakelijke sponsoring door derden. 

  

Bestuur/Contacten 
Het bestuur van stichting Vrienden AriënsZorgpalet bestaat uit de volgende personen: 

 

Voorzitter:  de heer H. Dijks (dijks@dijksleijssen.nl) 

Penningmeester: de heer P.J. Leijen (p.leijen@home.nl) 

Leden:   de heer G.A. Hemmers (a.hemmers@kpnplanet.nl) 

   mevrouw J.A. Geeve-van Alphen (j.geeve@home.nl) 

   mevrouw E.J.H. Gordijn-Oud (emiegordijn@home.nl) 

mevrouw H.M.A. ter Horst-Assen (hmahorst1994@kpnmail.nl) 

   mevrouw C.A. van der Most-Posthumus (vandermost@home.nl) 

    

Secretariaat 
Het secretariaat wordt verzorgd door het secretariaat Raad van Bestuur van 

AriënsZorgpalet (h.gerbers@arienszorgpalet.nl) 

 

Statuten 
Per 31 augustus 2009 is een akte van statutenwijziging vastgesteld. Deze statuten zijn 

op te vragen bij het secretariaat Raad van Bestuur van AriënsZorgpalet. 

 

Financieel verslag 
Jaarlijks worden, voor 1 mei, een jaarrekening, een balans en een exploitatieoverzicht 

gemaakt, besproken en vastgesteld door het bestuur. 

 

Verslag activiteiten 
Jaarlijks wordt, voor 1 mei, aan het hierboven genoemde verslag een overzicht van de 

verrichte activiteiten toegevoegd. 

 

Bijlagen:  

• gerealiseerde activiteiten 2012 

• jaarrekening 2012, inclusief toelichting  

 

 


