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AANLEIDING 
 

 
 
Wij - de initiatiefnemers Marianne te Velde, Rommie Hoopman en Vincent Fennis - hebben 

elkaar eind 2015 gevonden in een gezamenlijke ambitie: onze eigen ervaringen en 

opvattingen en onze kennis en kundigheid over zorg vormgeven in een kleinschalig 

woonzorginitiatief voor kwetsbare mensen jong en oud, voor mensen dementie, met 

geheugenproblemen en niet-aangeboren hersenafwijkingen (in het plan worden de bewoners 

aangeduid als de mensen met dementie en daar worden deze drie groepen patiënten mee 

bedoeld). Daarnaast vinden wij dat deze kwetsbare mensen in een dorp een plek moeten 

houden waar zij kunnen wonen en leven en deel uit kunnen maken van een gemeenschap. 

 

Geïnspireerd geraakt door elkaars ervaringen in familiekring en daarbuiten (mantelzorg, 

vrijwilligerswerk, professionele zorg en begeleiding) benutten we elkaars kracht en 

enthousiasme om dit tot een realistisch en haalbaar plan uit te werken. Hiervoor hebben wij 

stichting Het Groen Gasthuis opgericht. De naam van onze stichting ‘Het Groen Gasthuis’ is 

bewust gekozen. Van oudsher heeft Warffum jarenlang een gasthuis gekend en dat willen we 

graag in ere herstellen. De term ‘groen’ verwijst enerzijds naar de duurzame oplossingen die 

we voor ogen hebben bij de realisatie van ons project en is anderzijds een knipoog naar 

‘Hendrik Groen’ door wiens gedachten en handelen we ons hebben laten inspireren. 

 

Stichting Het Groen Gasthuis zal na bijna vijf jaar van voorbereidingen in 2020 starten. Begin 

2018 vonden wij een geschikte locatie voor ons initiatief. Na een traject van verwerving, 

financiering, aanbesteding en bouw wordt Het Groen Gasthuis geopend najaar 2020. 

 

Stichting Het Groen Gasthuis is 1 februari 2017 opgericht om Villa Welgelegen te kopen en 

geschikt te maken voor wonen en zorg aan ouderen met geheugenproblematiek. De stichting 

is eigenaar van de villa vanaf 2 september 2019. Daarna is het traject van verbouwing gestart. 

 

Vanaf 1 september 2020 wordt Villa Welgelegen verhuurd aan Welgelegen Warffum BV. Deze 

zal zorgdragen voor de exploitatie van het Wonen, de Welzijn en de Zorg in de villa. 

Welgelegen neemt hierbij de missie en visie van Het Groen Gasthuis als uitgangspunt. 

 

Voor stichting Het Groen Gasthuis is dan de eerste belangrijke opgave gerealiseerd. Vanaf 

september bestaat de nieuwe opgave uit het beheer van de villa, het bewaken van de visie en 

het aansluiting houden met andere maatschappelijke initiatieven in het dorp Warffum en de 

regio. Dit beleidsplan kijkt naar deze periode vooruit. Omdat de stichting nog bezig is met de 

verbouw van de villa en er straks sprake is van een overgang van ontwikkeling naar beheer 

voorziet dit beleidsplan in een korte periode, namelijk 2020-2021. In de loop van 2021, 

wanneer de exploitatie loopt, zal dit plan worden geactualiseerd. 

 

In het vervolg van dit beleidsplan wordt eerst ingegaan op de missie, visie en het doel van 

stichting Het Groen Gasthuis. Vervolgens worden de ambitie en strategie voor de komende 

jaren verwoord en werken we die uit naar het gebied van Marketing en Communicatie. Dit 

beleidsplan eindigt met enkele aandachtspunten op het gebied van Organisatie.  
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BESTUUR 

 
Het bestuur van Stichting Het Groen Gasthuis bestaat uit drie personen: 

 
VINCENT FENNIS, VOORZITTER 
Ik heb vanaf 1993 tot heden doorlopend verschillende functies vervuld in de non-profit sector 

(werkvelden: natuur- en landschapsbeheer, openbaar gebied). Ik heb veel affiniteit en 

ervaring met proces- en projectmanagement, communicatie, netwerken en fondsenwerving 

in een politiek-bestuurlijke omgeving. 

De afgelopen 10 jaar was ik als vrijwilliger aangesloten bij Dignis en verbonden aan het 

woonzorgcentrum 't Holthuys in Annen. Daar begeleidde ik de bewoners bij hun hobby, 

ontspanning binnen/buiten of gewoon voor een persoonlijk gesprek. Als mantelzorger heb ik 

met mijn overige familieleden de zorg op me genomen voor mijn moeder thuis tot aan haar 

dood. Ik volg een opleiding tot verzorgende IG. 

Ik ben gedreven, nieuwsgierig en opgewekt van aard, ga graag (nieuwe) uitdagingen aan 

en zoek naar creatieve oplossingen. Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, waaraan ik 

betekenisvol mag bijdragen geven mij (nog meer) energie. Daar ga ik harder van lopen. 
 

MARIANNE TE VELDE, PENNINGMEESTER 
Ik ben 16 jaar werkzaam in het gezondheidscentrum in Warffum waar mijn man huisarts is. Ik 

heb hier een coördinerende en ondersteunende rol. Ik verzorg een deel van de personele en 

financiële administratie en help mee in de apotheek. Daarnaast heb ik 5 jaar ervaring als 

vrijwilliger in Hospice de Schutse in Appingedam. Momenteel volg ik een opleiding 

Verzorgende IG. 

Mijn dementerende vader heeft de laatste vier jaar van zijn leven bij ons gezin in huis 

gewoond, waar wij hem hebben verzorgd tot aan zijn overlijden.  

Mijn levensmotto is: graag denk ik in mogelijkheden en zoek ik met gelijkgestemde mensen 

naar oplossingen om anderen, die het minder hebben getroffen dan ik, wat verder te helpen. 
 

ROMMIE HOOPMAN, SECRETARIS 
De afgelopen 30 jaar heb ik als zorgprofessional in verschillende functies en velden gewerkt. De 

laatste 15 jaren richt ik mij op de zorg voor mensen in de laatste levensfase. Ik ben 

medeoprichter van een hospice en heb jaren met veel plezier leidinggegeven aan een team 

van vrijwilligers en betaalde medewerkers in dit hospice. In mijn huidige werk ben ik adviseur, 

trainer en opleider voor hospices in heel Nederland. 

In een periode van 2 jaar heb ik mijn beide ouders ondersteund en verzorgd in hun 

laatste levensjaren. Ik heb ervaren en met lede ogen gezien dat in het verpleeg-en 

zorgcentrum voor mijn dementerende moeder en kwetsbare oude vader, deskundige en 

warme zorg ontbrak waardoor deze laatste periode lijden werd voor hen en voor ons. Mijn 

hart en deskundigheid liggen bij goede kwaliteit van zorg voor ieder mens. Ik ben een 

verbinder als het gaat om samenwerking met vrijwilligers, mantelzorgers en professionele 

werkers rondom de zorg voor de kwetsbare mens. Ik heb een open houding en bundel graag 

de krachten van de goede mensen op de juiste plek. 
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MISSIE, VISIE EN DOEL 

 

 

MISSIE 
 

Stichting Het Groen Gasthuis is opgericht op 1 februari 2017. In de statuten is het doel 
van de stichting als volgt geformuleerd. 

 

“ De stichting heeft ten doel: 
1. een veilige, huiselijke woonvorm bieden aan mensen met dementie en 

aan mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname en aan 
zieke en/of stervende mensen waar de zorg thuis niet meer lukt; 

2. dagbesteding bieden aan licht dementerende mensen uit de omgeving van 
de statutaire zetel; 

3. een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp Warffum, door ervoor 
te zorgen dat het huis met de bewoners onderdeel is van het dorp; 

4. op een duurzame manier omgaan met materialen en technieken, teneinde 
zuinig te zijn op de aarde in de breedste zin van het woord. 

 
De Stichting dient het algemeen belang. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

” 

De activiteiten van de stichting zijn bij de Kamer van Koophandel op dezelfde wijze 
verwoord. Het bovenstaande kan worden beschouwd als de missie van Het Groen 
Gasthuis.  

 
 
 

VISIE 
 

De visie verwoordt de wijze waarop aan de missie inhoud dient te worden gegeven. 
Deze visie wordt tevens overgedragen aan de huurder van Villa Welgelegen en is 
onderdeel van de zorgvisie van de exploitatie. In alle activiteiten dient respect te zijn 
voor de kernwaarden van de stichting. Deze zijn:  

BETROKKEN 

Wij vinden iedere bewoner uniek en willen de aandacht en zorg geven die hij/zij nodig heeft. 
Onze betrokkenheid komt voort uit een oprechte en aandachtige houding. Iedereen is 
welkom, ongeacht achtergrond, levensovertuiging. We gaan met respect om met verschillen 
in wensen, religie of levensovertuiging. 

 
BETROUWBAAR 
Wij zijn voor de bewoners en andere belanghebbenden een betrouwbare partner, gericht op 
een langdurige relatie. We verdiepen ons in de persoonlijkheid van iedere bewoner en 
verplaatsen ons in zijn/haar belevingswereld. En we vinden het belangrijk dat we de familie 
goed kennen. Ons motto is: Ruimte voor welbevinden We maken verantwoord gebruik van de 
beschikbare (publieke) middelen. Wij stellen kwaliteit en inhoud boven vorm en uiterlijk 
vertoon. 
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BEVLOGEN EN DESKUNDIG 
Wij gaan voor de beste dienstverlening aan onze bewoners. De zorg voor onze bewoners is 

deskundig,  warm en respectvol. Wij stellen kwaliteit en inhoud boven vorm en uiterlijk 

vertoon. Goed opgeleide, betaalde medewerkers en goed geschoolde vrijwilligers s vormen 

bij ons een krachtig team. Vanuit een gedeelde en bevlogen visie werken we nauw samen 

met professionele medewerkers en vrijwilligers, mantelzorgers en familie. Dit vinden wij 

belangrijk voor het afstemmen van alle zorg op de medische en sociale behoeften van onze 

bewoners. We staan open voor verbeteringen of nieuwe ideeën en zullen nieuwe wegen 

blijven zoeken. 

 
 
 

DOEL 
 

1. Een veilige, huiselijke woonvorm in het dorp Warffum voor 16 bewoners 
• het bieden van wonen en zorg aan mensen met dementie of 

geheugenproblemen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen 
• hiertoe dient het gebouw, de inrichting ervan en de bejegening van de 

bewoners goed op elkaar te zijn afgestemd; de omgeving waarin het 
gebouw staat, de inrichting ervan en de zorgmedewerkers hebben een 
positieve invloed op mensen met het ziektebeeld dementie. 

 
2. Deskundige, warme zorg op maat bieden met een team waarin gelijkwaardigheid en 

de zorg voor de kwetsbare mens de kern is van het werk. Een sfeer waarin zowel de 
bewoner als de zorgverlener zich gezien en gewaardeerd voelt. 

 
3. Een bijdrage leveren aan de zorgzame dorpssamenleving in Warffum en Het Hogeland. 

Met familie, dorpsgenoten en allen die dit initiatief een warm hart toedragen. Daarbij 
is samenwerking met alle lokale organisaties op gebied van onderwijs, welzijn en zorg 
een belangrijke voorwaarde voor succes. 

 
4. Gebruik maken van slimme, energiezuinige en verantwoorde materialen/technieken 

op de gekozen woonplek bij de verbouw, inrichting en gebruik omdat we zuinig zijn 
op onze planeet en portemonnee. 
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AMBITIE EN STRATEGIE 

 

 
 

De komende jaren wil stichting Het Groen Gasthuis haar doelstelling verder inhoud geven. 
In deze paragraaf wordt verwoord op welke wijze dit wordt ingevuld, op basis van de 
volgende handvatten: 

 
1.  Exploitatie Villa Welgelegen 
2.  Goed financieel beheer 
3.  Samenwerking met regionale partners 
4.  Communicatie en PR 

 
 
 

EXPLOITATIE VILLA WELGELEGEN 
 

Vanaf september 2020 wordt Villa Welgelegen verhuurd aan Welgelegen Warffum BV. 
Tot die periode wordt de verbouwing afgerond en worden ook het terrein en de tuin 
zodanig ingericht dat er een veilige omgeving is voor de bewoners. In de afrondende 
fase van de verbouwing is een aantal aanvullende doelen benoemd voor de volledige 
afronding van de villa. Deze zijn: 

 
INRICHTING TERREIN EN TUIN 
Inrichting van het erf en de tuin op een manier die veilig is voor mensen met dementie en 

ook recht doet aan het historische karakter van de tuin. Het is tevens de bedoeling dat de 

tuin gebruikt kan worden om activiteiten samen met het dorp te organiseren. 

 

De werkzaamheden betreffen de aanleg van verharding, inclusief parkeerplaatsen, paden, 

watergang, terrassen, vaste inrichting zoals banken en tafels en beplanting. Gezien het 

budget in de bouw kan deze tuin in de basis worden aangelegd. Doel is om nog in 2020 de 

tuin volwaardig in te richten zodat deze volledig bijdraagt aan de doelstelling van de 

stichting. 

 

Ook is het doel om te zijner tijd een atelier/werkschuur in de tuin te realiseren waar 

dagbehandeling en zingevende activiteiten aangeboden kunnen worden. De doelgroep 

betreft mensen met dementie die nog thuis wonen. 

 
BOUWWERKZAAMHEDEN 
De verbouwing van de villa voorziet in met name een grondige verbouwing van de 

binnenzijde van het gebouw. Hiermee is de villa na oplevering volledig geschikt voor de 

bedoelde functie. 

 

Naast deze verbouwing is het zeer wenselijk dat de oorspronkelijke historische elementen 

van het gebouw weer hersteld en benadrukt worden. Hiermee kan weer invulling gegeven 

worden aan de oorspronkelijke allure van het gebouw. De villa heeft de status van een 

beschermd dorpsgezicht. Doel is dat ze deze positie weer in gaat nemen, in het centrum 

van Warffum. De activiteiten die hiervoor nodig zijn betreffen het reinigen, stucen, sauzen 

en schilderen van de buitengevel. Daarnaast moet de serre volledig worden gerestaureerd. 

Ook deze activiteiten zijn gepland voor 2020.  
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DUURZAME INVESTERINGEN 
Bij de verbouwing van het vastgoed is veel nadruk gelegd op duurzame investeringen en 
maatregelen. Deze maatregelen betreffen: 

 
• (na)isolatie van vloeren, spouwmuren, hellende daken, dakkapellen, plafonds en 

het dichten van kieren; 

• vervanging buitendeuren en tuimelramen, nieuwe houten kozijnen (met HR++ glas); 

• thermische voorzetwanden, underlayment met folie tegen gordingen; 

• installatietechnisch: verwijderen en vervangen van radiatoren, aanbrengen 
vloerverwarming (deels), aansluiting voor nog te installeren zonnepanelen. 

 
Daarnaast streven we bij zowel de verbouwing als de inrichting van huis en tuin zoveel 

mogelijk naar slimme, energiezuinige en verantwoorde materialen en technieken. 

Daarnaast profiteren we ook zoveel mogelijk van het hergebruik van grondstoffen, 

materialen en tweedehands meubels. Zodat we geen onnodige kosten maken, het milieu 

sparen, bestaande materialen benutten en een tweede leven gunnen. 

 

AANSCHAF ZONNEPANELEN 
Het dak van de villa leent zich goed voor het plaatsen van zonnepanelen. In de eerste 

uitwerking waren deze ook voorzien, maar deze zijn in een bezuiniging weggestreept. De 

wens bestaat echter nog steeds. Enerzijds om vanwege kostenoverwegingen te voorzien in 

de eigen energievoorziening. Anderzijds om invulling te geven aan de duurzame invalshoek 

vanuit de visie van de stichting. Een offerte voor de panelen is inmiddels ontvangen van de 

aannemer. Afhankelijk van de financiële middelen worden deze in 2020 of 2021 geplaatst. 

 

INRICHTING 
De inrichting van de villa is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de bewoners en 

Welgelegen Warffum BV. Daarnaast wil stichting Het Groen Gasthuis haar bijdrage  leveren 

om de inrichting te laten aansluiten bij het historische karakter van de villa en daar waar 

mogelijk deze te ondersteunen. Dit doel wordt verder uitgewerkt na oplevering van de villa 

en zal zijn beslag verder krijgen in 2021. Ondersteuning betreft uitwerking van een 

interieurplan en mogelijk de aanschaf van verschillende meubelen, afwerkingen en kunst. 

 
Een prettige fysieke omgeving verhoogt de kwaliteit van leven van een mens met 

dementie. Want een mens met dementie is afhankelijk van zijn omgeving. Dit betekent 

praktisch dat wij de inrichting dementievriendelijk gaan aanpakken naar de inzichten en 

visies die op dit moment gangbaar zijn. Inrichting en materiaalgebruik worden vanuit dit 

principe ingezet. Contrasterende kleuren, duidelijke looproutes, voldoende verlichting en 

goed toepassen van prikkels/ niet te veel afleiding bij looproutes. 

 

FACILITEREN EXPLOITATIE 
Om haar betrokkenheid bij de exploitatie in het algemeen en bij de bewoners in het 

bijzonder te tonen wil Het Groen Gasthuis op verschillende manieren bijdragen. 

 

Waar mogelijk wil Het Groen Gasthuis voorzien in de aanschaf van materialen. Dit betreft 

bijvoorbeeld materialen voor de dagbesteding van de bewoners. Voor de daginvulling kan 

dit ook tot uiting komen in het uitnodigen van externen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

kunstenaars voor hobbymiddagen, musici voor huisconcerten of zangmiddagen, een 

hovenier voor begeleiden van tuinwerkzaamheden etc. 
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Ter ondersteuning van een goede omgeving wil Het Groen Gasthuis daarnaast 
materialen beschikbaar stellen ten behoeve van zingevende activiteiten. Concrete 
zaken die daartoe aangeschaft zullen worden zijn: 

 
- het aanbieden van muziek, individueel en groepsgewijs; 
- aanschaf van een duo-fiets; 
-  aanschaf van een Cradl, een instrument waarmee op een innoverende manier met 
  mensen met dementie kan worden gecommuniceerd; 
- Kippen en een kippenhok; 
- Moestuinbakken op hoogte. 

 
Ten slotte wil Het Groen Gasthuis graag bijdragen in de werving en opleiding van 
vrijwilligers. Vrijwilligers zijn op verschillende vlakken welkom. Dit zowel in de 
ondersteuning van de zorg aan de bewoners als in het onderhoud en beheer aan pand en 
tuin. Daarnaast draagt de inzet van vrijwilligers bij aan de maatschappelijke betrokkenheid 
van bewoners uit Warffum en op het Hogeland. Om die reden wil Het Groen Gasthuis graag 
het voortouw nemen in werving en opleiding. 

 
In de periode 2020-2021 worden deze ideeën verder uitgewerkt in overleg met Welgelegen 
Warffum BV. 

 
 

GOED FINANCIEEL BEHEER 
 
Voor zowel stichting Het Groen Gasthuis als Welgelegen Warffum BV is een gezonde 
exploitatiebegroting nodig voor de continuïteit van de stichting. De begroting wordt 
gedragen vanuit de huurinkomsten die worden betaald door Welgelegen Warffum BV. De 
kosten betreffen met name rente, aflossing, onderhoud en beheer van het gebouw. 
De huidige afspraken met de hypotheekverstrekkers en overige kredietgevers maken dat de 
exploitatie positief is. 

 
Stichting Het Groen Gasthuis heeft geen winstoogmerk maar heeft wel als doel jaarlijks een 
bescheiden resultaat te behalen om de continuïteit te waarborgen. Indien voldoende eigen 
middelen aanwezig zijn kunnen extra activiteiten worden gedaan ten gunste van de 
bewoners van de villa en ten behoeve van de gemeenschap van Warffum en de regio Het 
Hogeland. Tevens kunnen eventuele extra eigen middelen worden ingezet ten behoeve van 
matiging van de huurstijging van de bewoners. Waar mogelijk kunnen middelen worden 
ingezet voor versnelde aflossing van leningen. 
Om extra activiteiten te doen zoals in paragraaf 3.1 omschreven zal de stichting ook 
steeds kijken naar mogelijkheden om fondsen en subsidies te werven. 

 
 
 

SAMENWERKING MET REGIONALE PARTNERS 
 

Aanwezigheid van mensen uit de doelgroep en voldoende koopkracht zijn een essentiële 
voorwaarde voor het succes van het initiatief. Stichting Het Groen Gasthuis / Welgelegen 
Warffum BV is er echter van overtuigd dat duidelijke lokale aanwezigheid een voorwaarde is 
om deze doelgroep te bereiken. Dit wordt gerealiseerd door samenwerking in de gemeente 
op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg. Daarbij zal soms de stichting Het Groen Gasthuis 
en  soms Welgelegen Warffum BV naar voren komen. Beide entiteiten vullen elkaar aan en 
versterken elkaar. 
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Door goede, lokale opvang te bieden aan mensen met dementie willen wij onze bijdrage 

leveren aan een zorgzame dorpssamenleving in het dorp Warffum op het Hogeland. Met 

dorpsgenoten en (lokale sociaal-maatschappelijke) organisaties op gebied van onderwijs, 

welzijn en zorg hebben of maken we contact. Daarbij is samenwerking met lokale 

organisaties, waar mogelijk en wenselijk, een belangrijke voorwaarde voor succes. We willen 

aanvullend zijn op wat er al is. Zodat zoveel mogelijk mensen of organisaties op de hoogte zijn 

van ons initiatief, het een warm hart toedragen en we zodoende op draagvlak kunnen 

rekenen. 

 
Specifiek voor stichting Het Groen Gasthuis zijn de volgende samenwerkingspartners van 

belang: 

 

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK UITHUIZEN 
Steunpunt vrijwilligerswerk bemiddelt tussen maatschappelijke organisaties en vrijwilligers in 

de gemeente Het Hogeland. In samenwerking met dit steunpunt zal Het Groen Gasthuis 

wervingsbijeenkomsten organiseren en samen met hen de vacatures voor vrijwilligers gaan 

oplossen. 

 

STICHTING GRONINGER DORPEN 
Stichting Groninger Dorpen heeft een prominente plek in het plattelandsnetwerk van de 

provincie Groningen en zet zich in voor sterke dorpen met sterke mensen. De stichting is 

actief in het ondersteunen van initiatieven uit de dorpsgemeenschap om de leefbaarheid te 

verbeteren. Groninger Dorpen brengt hierbij kennis en ervaring vanuit het hele land bij 

elkaar. Ze vervult de rol van gangmaker, vliegwiel en inspiratiebron. 

 

Door het contact met Groninger Dorpen wil Het Groen Gasthuis zich meer inzetten voor de 

leefbaarheid van het Hogeland. Daar waar mogelijk kan Het Groen Gasthuis initiatieven 

ondersteunen en faciliteren. 

 

STICHTING GOUDOUD 
Na de sluiting in 2013 van het verzorgingstehuis Warfheem is GoudOud gestart, een 

zorgcoöperatie en een virtueel zorghuis. Het Groen Gasthuis wil verdere samenwerking met 

GoudOud aangaan en onderzoeken op welke wijze beide initiatieven op elkaar kunnen 

aansluiten. 
 

ONDERWIJS 
Welgelegen Warffum BV wil samenwerken met verschillende onderwijsinstellingen. Dit kan 

uitgewerkt worden in maatschappelijke stages, projecten, etc. Waar mogelijk wil stichting Het 

Groen Gasthuis dit faciliteren. Hiervoor zal het gesprek worden gestart. Verder zijn er plannen 

om met basisscholen in Warffum projecten te starten om gezamenlijk met scholieren een 

moestuin aan te leggen. Er zijn ook contacten met Het Hogeland College in Warffum en Terra 

VO Winsum. 

 

WERKGELEGENHEID 
In het beheer en onderhoud van de tuin kan stichting Het Groen Gasthuis mogelijk mensen 

inhuren die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. Het Groen Gasthuis wil deze 

mogelijkheden gaan verkennen. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE 

 

 
Stichting Het Groen Gasthuis vindt het belangrijk alle betrokkenen op de hoogte te houden 

van de actuele status van de woonzorgvoorziening. Dit zal ze doen in nauwe samenspraak 

met Welgelegen Warffum BV.  

Een goede exploitatie van de woonzorgvilla en een goede naamsbekendheid in de regio zijn in 

beider belang. Daarom streeft Het Groen Gasthuis ook naar frequente communicatie met de 

omgeving, wat gelegenheid biedt invulling te geven aan haar maatschappelijke 

betrokkenheid. Vanuit Het Groen Gasthuis zal daarom nog meer de nadruk liggen op 

maatschappelijke deelname in dorp en regio. Communicatiedoelen zijn verder het aandacht 

vragen voor activiteiten, wervingsacties en de communicatie met belangstellenden en 

vrijwilligers. Om die doelen te bereiken worden onderstaande instrumenten ingezet. Na de 

start van de exploitatie wordt, wederom in nauw overleg met Welgelegen Warffum BV, een 

communicatieplan uitgewerkt. 
 
 

WEBSITE 
De website (https://www.hetgroengasthuis.nl/) geeft informatie over de woonvoorziening, 

de activiteiten van de stichting, de projecten en de wervingsacties, zowel in tekst als beeld. 

Ook omvat de website alle informatie die verplicht is gesteld voor de ANBI-status, zoals: 

- naam organisatie 

- het RSIN-nummer of het fiscaal nummer 

- de contactgegevens 

- de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden 

- het beleidsplan 

- het beloningsbeleid 

- de doelstelling 

- een verslag van de uitgeoefende activiteiten 

- een financiële verantwoording 
 
 

NIEUWSBRIEF 

Stichting Het Groen Gasthuis verzorgt ieder kwartaal in samenwerking met Welgelegen 
Warffum BV een nieuwsbrief over veranderende regelgeving, mutaties bij bewoners, 
mutaties in het personeelsbestand of vrijwilligers, geplande activiteiten, nieuwtjes, etc. De 
nieuwsbrief wordt verzonden naar familie van bewoners, vrijwilligers, strategische partners 
en andere belangstellenden. Doel is iedereen op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen bij de woonzorgvoorziening. 

 

FOLDER- EN VIDEOMATERIAAL 
Voor een totaaloverzicht van alle activiteiten van de stichting wordt een folder ontwikkeld. 

Deze dient voornamelijk als informatievoorziening voor belangstellenden voor de 

woonvoorziening, maar ook voor samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden.  Het 

biedt een totaaloverzicht van alle activiteiten van de stichting en Welgelegen Warffum BV. 

Daarnaast wordt het maken van een informatiefilm gepland. 
 
 

PERSBERICHTEN 

Op belangrijke momenten wordt een persbericht uitgestuurd naar de regionale en lokale 
pers. 

https://www.hetgroengasthuis.nl/
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ORGANISATIE 

 

Stichting Het Groen Gasthuis bestaat momenteel uit een bestuur met drie personen. Deze zijn 

in paragraaf 1.1 voorgesteld. De bestuursleden zijn tevens de initiatiefnemers van zowel de 

vastgoedstichting als de woonzorg BV. De vastgoedstichting is daarbij ontstaan, omdat Villa 

Welgelegen nu eenmaal een eigenaar moet hebben. 

 

Het grote voordeel van het eigendom van Villa Welgelegen in stichting Het Groen Gasthuis is 

dat daarmee het eigendom van het pand maatschappelijk geborgd is. Eventuele rendementen 

in het vastgoed kunnen in de toekomst ten goede komen aan de zorg en aan 

maatschappelijke verankering van het initiatief in Warffum en de gehele regio. 

 

Naar de toekomst zal de organisatie van de stichting verder doordacht moeten worden. Het is 

daarbij van belang dat de stichting en Welgelegen Warffum BV enerzijds onafhankelijk van 

elkaar kunnen opereren. Anderzijds moeten de voordelen van de huidige verwevenheid ook 

niet verdwijnen. Het is van belang om hierin de doelen van beide helder te gaan omschrijven. 

 

Dit kan betekenen dat het bestuur van stichting Het Groen Gasthuis naar de toekomst 

uitgebreid zou kunnen worden. Dit om voldoende specialisme aan boord te houden. 

Daarnaast zou maatschappelijke verankering ook een motief kunnen zijn. Om deze doelen te 

behalen kan mogelijk ook een Raad van Advies of een Raad van Toezicht worden ingesteld. 

Het bestuur zal vanaf 2021 gaan nadenken over bovenstaande. Met externen en stakeholders 

zal overlegd worden wat hierin een goede weg is. 

 

Zoals nu voorzien heeft de stichting geen personeel in loondienst. Vooralsnog wordt voorzien 

dat voor verschillende zaken voor onderhoud en beheer externen worden ingehuurd. Maar 

zoals al in paragraaf 3.3. is genoemd kan het zo zijn dat het betrekken van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt een goede en concrete invulling is van de maatschappelijke 

betrokkenheid. Ook over dit thema wil het bestuur in 2021 verder nadenken. 

 


