Beleidsplan 2022-2023
Stichting Vrienden van Het Groen Gasthuis

1. Inleiding
De Stichting Vrienden van Het Groen Gasthuis (hierna: Stichting VHGG) werft en beheert
donaties van mensen met hart voor Het Groen Gasthuis (hierna: HGG). Met deze donaties
worden initiatieven voor activiteiten en projecten ondersteund, die bijdragen aan het
welzijn van de bewoners en, die niet of niet geheel kunnen worden gefinancierd uit het
reguliere budget van HGG. Vanuit HGG kan een beroep worden gedaan op financiële
ondersteuning. Stichting VHGG is onafhankelijk en streeft ernaar op korte termijn door de
belastingdienst aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
waardoor giften, erfstellingen en legaten aan de Stichting VHGG vrijgesteld zijn van
erfbelasting en bij schenking recht geven op aftrek op inkomsten- en
vennootschapsbelasting.
In het tweejarige beleidsplan conform art. 8.5. van de statuten wordt vastgelegd welke
initiatieven voor activiteiten en projecten ondersteund worden, en welke acties ontwikkeld
worden om deze te realiseren.
2. Doel van de Stichting
De doelstellingen van Stichting VHGG zijn bij notariële akte vastgelegd en daarin als volgt
verwoord:
1. De Stichting VHGG heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van en het
comfort voor de bewoners van Het Groen Gasthuis en voorts al hetgeen met één
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.
2. De Stichting VHGG tracht haar doel onder meer te bereiken door het financieel
ondersteunen van voorgenomen projecten en andere initiatieven die niet of niet
geheel te financieren zijn uit het reguliere budget van Stichting Het Groen
Gasthuis, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 68082517 en
daartoe behorende organisaties, door het genereren van giften, schenkingen,
erfstellingen en legaten en door alle overige wettelijke middelen.
3. De Stichting VHGG beoogt niet het maken van winst.
4. De Stichting VHGG is onafhankelijk van HGG en de daartoe behorende organisaties.
5. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
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3. Samenstelling bestuur Stichting VHGG
Op 17 december 2021 zijn de statuten van de Stichting VHGG bij notariële akte vastgesteld,
hiermee heeft VHGG zijn activiteiten gestart. Het bestuur van VHGG staat voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integriteit
Open communicatie
Transparantie
Toegankelijk
Pragmatisme
Flexibel

Het bestuur is als volgt samengesteld:
–
–
–
–
–

Erik Regter, voorzitter
Anneke Sijpkens, secretaris
Hein Bokern, penningmeester
Edith Koenders, algemeen lid
Janneke Goossen Cazemier, algemeen lid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte
werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
4. Activiteiten bestuur
Eind 2021 is VHGG gestart met activiteiten. Eerste prioriteit is een communicatiebeleid te
ontwikkelen, met als doel om meer bekendheid te geven aan de VHGG zowel op de
locatie van HGG als daarbuiten. Nadruk ligt daarbij op het bereiken van doelgroepen voor
het genereren van donaties middels giften, schenkingen, erfstellingen en legaten en door
alle overige wettelijke middelen.
Om deze doelgroepen te bereiken wordt een repeterende kalender opgesteld met een
aantal activiteiten om donateurs te werven voor giften, schenkingen etc. Deze activiteiten
bestaan uit:
- Het inrichten van een informatieve en herkenbare websitepagina op de website van
HGG
- Het naar buiten treden met een eigen logo
- Artikel opnemen in de regionale media
- Informatieboekje voor donateurs
- Middels posters, banners op o.a. de locatie van het HGG bekendheid geven aan de
Stichting VHGG
- Doelen en gerealiseerde activiteiten en projecten communiceren via de website,
sociale media en andere communicatiemiddelen.
Met het ontplooien van deze activiteiten wordt nagestreefd degenen die de bewoners van
HGG een warm hart toedragen te enthousiasmeren donaties te doen aan de Stichting
VHGG. Denk aan bewoners, familieleden, vrijwilligers, omwonenden, bedrijven,
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leveranciers en andere sponsoren. Fondsen en instellingen die subsidies verlenen, worden
gemonitord en per actie benaderd. Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd om
donateur te worden van HGG, hiermee wordt nagestreefd een stabiele inkomstenbron te
ontwikkelen voor herhalende activiteiten, denk daarbij aan maandelijkse
muziekactiviteiten.
5. Beheer van gelden
De Stichting VHGG beheert alle gedoneerde gelden. Op ieder gewenst moment kan de
Stichting VHGG over het vermogen beschikken. Vermogensopbouw is geen doelstelling van
de stichting. De gelden komen, na aftrek van beheerskosten, volledig ten goede aan de
projecten en activiteiten die door de Stichting VHGG worden ondersteund. Wanneer de
schenker/donateur bij een schenking of donatie een bestemming aangeeft, wordt deze naar
vermogen in acht genomen.
6. Wijze van besteding gelden
De Stichting VHGG zet zich in voor alle extra voorzieningen die een positieve invloed
hebben op de ontwikkeling en de kwaliteit van leven van de bewoners van HGG.
Uitgangspunt is dat de zaken die worden ondersteund niet of niet geheel kunnen worden
gerealiseerd uit het reguliere budget.
Een inspiratie voor de VHGG projecten is de Duofiets sponsoractie op 11 en 12
september 2021, waarbij in korte tijd een idee van een vrijwilliger van HGG opgepakt en
tot een succes werd gemaakt. De bewoners van HGG kunnen inmiddels gebruikmaken
van hun eigen elektrische duofiets.
De Stichting VHGG streeft ernaar voor de periode 2022-2024 projecten te realiseren in drie
categorieën:
Categorie 1 Welbevinden (van de bewoners zorg en kwaliteitsaspect)
Bijvoorbeeld: belevenistafel, braintrainer, fietslabyrint, jukebox.
Maandelijks live muziek, bv door lokale artiesten/ bewoners, muziek en dansen in
samenwerking met de Kunstkerk uit Warffum, sport en spel attributen voor in de tuin.
Muziek box voor iedere bewoner met eigen spotify playlist.
Categorie 2 Goede leefomgeving (passend bij en gericht op behoud unieke karakter van
het gebouw)
Bijvoorbeeld: reconstructie en behoud van de 19e -eeuws tuinarchitectuur, herstel en
behoud voor bewoners HGG en omwonenden van het oude pand o.a. renovatie serre,
bankje in de tuin 19e eeuwse stijl, balkons van het gebouw.
Categorie 3 Evenementen (uitjes voor de bewoners)
Bijvoorbeeld: bootvakantie, dag uitje, terrasje pakken, concertbezoek, film, interactie met
basisscholen.
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Aanvragen voor een financiële ondersteuning voor activiteiten of projecten kunnen door
eenieder die betrokken is bij HGG, goed gemotiveerd en voorzien van eventuele bijlagen,
worden ingediend bij het bestuur van de VHGG. De beoordeling van de aanvragen door het
bestuur van de VHGG, waarbij de wensen van de bewoners uiteraard bepalend zijn en het
advies van het HGG bestuur wordt ingewonnen, vindt in principe eenmaal per half jaar
plaats.
7. Overige
7.1 Zittingstermijn bestuur
De leden van het bestuur hebben zitting voor ten hoogste vier jaar. Aftredende leden zijn
terstond herbenoembaar en voor één keer herbenoembaar. Herbenoeming betekent niet
zonder meer benoembaar in de functie die de betrokkene voor zijn/haar aftreden in het
bestuur vervulde. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat een lid van
het bestuur telkens zitting heeft voor een periode van ten hoogste vier jaar.
7.2 Beschrijving administratieve organisatie
VHGG dient als stichting een financiële administratie bij te houden, zoals een
boekhouding, een budget en een jaarrekening. Tevens dient een donateursadministratie
ingericht te worden. De administratie van de VHGG wordt door de penningmeester
gevoerd, die ook de jaarrekening opstelt. Budget en jaarrekening worden beoordeeld en
goedgekeurd door het bestuur.
7.3 Publicatie
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op
www.hetgroengasthuis.nl/vriendenstichting
7.4 ANBI
De ANBI-status zal zo snel mogelijk worden aangevraagd na oprichting.
8. Vestiging/Contact
Stichting Vrienden van Het Groen Gasthuis
Stationsweg 9
9989 BT Warffum
vriendenstichting@hetgroengasthuis.nl
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