Beleidsplan 2018-2023 van de Stichting Vrienden van het
Reinaldahuis te Haarlem
(vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 mei 2018)
Doelstelling
Volgens de statuten luidt de doelstelling:
“het zonder winstoogmerk treffen van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van
de bewoners en gebruikers van het woon-zorgcomplex Reinaldahuis, en desgewenst van de
locatie Polderhuis en de locatie Roomolen.”
Daaraan werd later het project de Roos toegevoegd. Ook werd daaraan gezien de
voorwaarden van het in 2006 ontvangen legaat van mevrouw Overmans-Bouman de
recreatie toe gerekend en ziet de Stichting de medewerkers en vrijwilligers van de Zorggroep
als doelgroep van de Stichting.
De Stichting werd opgericht op 15 maart 1973 en op 9 mei 2006 door de Belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen Nut beogende instelling. Het RSIN-nummer is 806160494 en
het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 41223152. Het postadres van de
Stichting is Postbus 1628, 2003BR Haarlem en het bezoekadres Leonard Springerlaan 1,
2033 TA Haarlem. De bankrekening van de Stichting is NL91RABO0384412327.
Werkzaamheden van het bestuur
Het bestuur van de Stichting komt 3 á 4 maal per jaar bijeen en beoordeelt dan de
aanvragen vanuit de organisatie zoals die via de bestuurder van de Zorggroep worden
voorgelegd. Ook wordt de voortgang van de activiteiten gemonitord en na afloop van het
kalenderjaar wordt de financiële verantwoording vanuit de Zorggroep beoordeeld. Verder is
het bestuur verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de Stichting.
Werving middelen
Gezien de vermogenspositie van de Stichting zal externe fondsenwerving in principe alleen
aan de orde komen wanneer de omvang van een te subsidiëren project de financiële
draagkracht van de Stichting te boven gaat. Dat sluit niet uit dat de Zorggroep zelf extern
fondsen werft. Wel zal de Stichting zich permanent inspannen om het aantal donateurs te
verhogen. Met extra financiële middelen kunnen extra activiteiten worden gefinancierd. De
doelgroep voor de werving van donateurs bestaat uit allen die op een of andere wijze
betrokken zijn bij de Zorggroep, waarbij met name aan familieleden van bewoners en
cliënten uit de aanleunwoningen/projecten en de wijk gedacht kan worden. Ook zal steeds
gewezen worden op de mogelijkheid de Stichting bij testament als begunstigde aan te
wijzen.
Beheer van het vermogen
Mede dankzij de administratieve ondersteuning door de Zorggroep zijn de overheadkosten
van de Stichting zeer laag. Dat komt ook omdat de bestuursleden geen vergoeding
ontvangen voor hun bestuurslidmaatschap. In voorkomende gevallen kunnen bestuursleden

alleen onkosten declareren. In 2017 bedroeg 98,5 % van de uitgaven het eigenlijke doel van
de stichting. Bij het beheer van het vermogen worden risico’s zoveel mogelijk vermeden. Er
wordt gebruik gemaakt van spaarrekeningen of deposito’s bij meerdere banken, waarbij
banken die verantwoord ondernemen de voorkeur genieten. Gezien de zeer lage rente zal
wel bezien worden of er veilige beleggingsalternatieven zijn met een wat hoger rendement.
Het beleid van de Stichting is om jaarlijks circa € 15.000 te besteden aan activiteiten of
aanschaffingen voor de doelgroepen. Bovendien bestaat de bereidheid om de paar jaar een
extra bedrag te besteden aan een bepaald project.
Besteding gelden
Het accent bij de financiering ligt op het mogelijk maken van sociale, culturele en recreatieve
activiteiten voor de bewoners. Daarbij gaat het in principe om voor iedereen toegankelijke
activiteiten zoals optredens van artiesten e.d. Soms zijn de activiteiten gericht op een
bepaald complex of alleen voor de psychogeriatrische afdeling. Ook kunnen activiteiten van
de humanistisch geestelijk raadsvrouw in aanmerking komen voor financiering. Soms
worden ook zaken aangeschaft, zoals een rolstoel, een aquarium, televisies e.d. Het jaarlijks
uit te brengen en op de website van de Zorgroep te publiceren jaarverslag geeft concreet
aan voor welke zaken in het verslagjaar een bijdrage is verleend.
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit:
De heer E.W. Drenth, voorzitter
De heer J. Stringer, penningmeester
De heer G.J. Binkhorst, secretaris
De heer W.H. Uijtenhoorn, lid
De heer G. Neerings, lid
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

