
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiedocument 2019 – 2020 

Stichting Vrienden van Vrijwaard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit visiedocument is in een eerder stadium in concept besproken en ligt ter vaststelling  in de 
bestuursvergadering van 16 maart 2020.   
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1. Inleiding  

De Stichting Vrienden van Vrijwaard beschrijft in dit document haar visie op het gebied van 

welzijnsbevordering en de rol die de stichting hierin vervult. Daarnaast staat een uitwerking 

opgenomen van beleidsvoornemens, werkzaamheden en doelstellingen.  

 

 

2. Algemene beschrijving Stichting Vrienden van Vrijwaard  

Organisatorische opbouw  

De stichting is in 2010 opgericht en wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit een 

lid van de Raad van Toezicht Vrijwaard, een cliënt/mantelzorger, belanghebbenden en 

adviseurs. Vrienden van Vrijwaard is gekoppeld aan Stichting Vrijwaard. Vrijwaard is een 

zorgorganisatie op het gebied van wonen, welzijn en (thuis)zorg in Den Helder en 

Julianadorp.  

 

Missie  

De stichting is gericht op het leveren van een toegevoegde waarde voor het welzijn van 

senioren. Haar missie is het bevorderen van het welbevinden van de leden en cliënten van 

Vrijwaard. Dat wordt gedaan door extra‘s te bieden; met inkomsten uit contributies en giften 

onder meer de mogelijkheid te scheppen actiever te zijn/worden en zo de kwaliteit van 

leven te verhogen.  

 

Rechtsvorm, inschrijving en contactgegevens 

De Vrienden van Vrijwaard is een onafhankelijke stichting, heeft geen winstoogmerk en staat 

ingeschreven te Den Helder onder Kamer van Koophandel nummer 41240334, per adres 

Timorlaan 139, 1782 DR te Den Helder. 

 

Dagelijkse contacten  

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat van Stichting Vrijwaard 

(info@vrijwaard.nl / 0223-68 08 24).  
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3. Over de Vrienden van Vrijwaard  
 
Algemeen 
De Vrienden van Vrijwaard biedt een lidmaatschap waardoor mensen voordelig kunnen 
profiteren van het grote aanbod dat Vrijwaard te bieden heeft op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Naast de reguliere zorg en ondersteuning worden aan onze vrienden extra's 
aangeboden op het gebied van welzijn en welbevinden.  

De Vriendenclub is opgericht om door middel van contributies en giften samen dingen waar 
te kunnen maken op het gebied van welzijn; voor en door de Vrienden! 

Mensen die lid worden ontvangen een lidmaatschapspas en profiteren van voordelen zoals 

kortingen op producten en diensten maar ook de mogelijkheid deel te nemen aan de vele 

activiteiten die georganiseerd worden. Door onder andere de contributie van de leden is de 

stichting in staat extra service, ondersteuning en bevordering van welzijn te realiseren.   

 

Doelstellingen 

Conform de statuten heeft de stichting de volgende doelstellingen: 

- Het bevorderen van het welzijn van senioren; 

- Het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van medewerkers, vrijwilligers en 

cliënten; 

- Het verlenen van materiële en immateriële ondersteuning aan en ten behoeve van 

activiteiten en initiatieven van Stichting Vrijwaard en haar locaties; 

- Het werven van fondsen; 

- Het in brede kring bekendheid geven aan Vrijwaard.  

 

Een van de doelstellingen van de Vrienden van is klantbinding. Door klanten in een 

vroegtijdig stadium te bereiken en te verbinden aan Vrijwaard, voordat zij daadwerkelijk een 

zorggerelateerde dienst nodig hebben, is er al een relatie ontstaan tussen de klant en 

Vrijwaard. Deze positie maakt dat de klant bekend is met Vrijwaard door bijvoorbeeld 

deelname aan activiteiten, gebruik van de fitnessruimte of het bezoeken van de restaurants. 

De stap naar een vorm van zorg of ondersteuning wordt daardoor laagdrempeliger.  
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4. Visie en speerpunten 

De stichting heeft in haar missie opgenomen een toegevoegde waarde te willen zijn op het 

gebied van welzijnsbevordering. Dit laatste is van groot belang in het licht van de 

ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg. De ontwikkelingen binnen de langdurige zorg laten 

zien dat senioren steeds langer thuis moeten blijven wonen en dat de invulling van zorg 

verandert. Dit heeft tot gevolg dat vereenzaming op de loer ligt maar ook het mijden van 

zorg en/of ondersteuning. Het wordt in dat opzicht dan ook steeds belangrijker om contact 

te blijven houden met de doelgroep.  

 

Vrijwaard en de Vrienden van Vrijwaard maken zich hier hard voor en bieden een ruim 

aanbod op het gebied van sociale activering, ontmoeting en activiteiten. Het aanbod wordt 

onder andere vormgegeven door:  

Structurele activiteiten  

- Ontmoetingspunten Paviljoen van Toen en De Soos 

- Fitnesscentra  

- Zwemclub 

- Braintrainer  

- Beweegtuin  

- Wensenacties en deelname aan activiteiten gekoppeld aan Gouden Dagen 

 

Variabele activiteiten  

Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingsprojecten voor verbinding tussen jong en oud.  

Speerpunten 2019 / 2020  

Voor 2019 en 2020 zijn de speerpunten van de stichting om de activiteiten verder uit te 

breiden. Onder andere door verder gestalte te geven aan activiteiten vanuit de Gouden 

Dagen1 zoals Gouden Koffie, wensbomen en Gouden Camping Weken. Gouden Koffie kan 

ingezet worden om mensen kennis te laten maken met de organisatie door een kopje koffie 

te komen drinken zonder verdere verplichtingen, puur als ontmoetingsmoment.  

                                                           
1
 Gouden Dagen is een landelijke organisatie die initiatieven ontplooit voor ouderen. De Vrienden van 

Vrijwaard zijn hierbij aangesloten.  
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5. Communicatiemiddelen  

De Vrienden van Vrijwaard gebruikt in haar communicatie de volgende middelen; 

- Dagbladen 

- Vrijwaard magazine ‘Thuis’ 

- Website Stichting Vrijwaard  

- Folder Vrienden van Vrijwaard  

- Advertenties  

- Deelname aan beurzen / evenement  

6. Financiële verantwoording  

ANBI 

De stichting heeft in 2008 de ANBI-status verworven. De ANBI-status maakt dat giften fiscaal 

aftrekbaar, zowel voor de inkomsten- als vennootschapsbelasting, conform de geldende 

voorschriften van het Ministerie van Financiën. 

Verwerven van inkomsten  

Het vermogen van de stichting wordt verkregen door: 

- Contributies leden Vrienden van Vrijwaard (€ 5,00 per maand, per lid) 
De contributie wordt maandelijks automatisch afgeschreven op het moment dat het 
lidmaatschap ingaat.  

- Subsidies en donaties; 
Bij donaties ontvangt de donateur een bedankbrief van de stichting, eventueel 
aangevuld met het bestedingsdoel (zo niet aangegeven door de donateur).  
De richtlijn hierbij is dat donaties bij voorkeur gestort wordt op het 
NL94RABO0126636907 van de Vrienden van Vrijwaard, ter voorkoming van contante 
gelden.  

- Schenkingen, erfstellingen en legaten; 

Beheer van het vermogen  

Het vermogen van de stichting is ondergebracht op NL94RABO0126636907 en wordt 

beheerd door Stichting Vrijwaard.  

 

Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt gebaseerd op de inkomsten, de geraamde kosten 

en de verwachte kosten voor ondersteuning aan en uitvoering van de doelstellingen. De 

begroting wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting.  
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Om het bestaansrecht van de stichting te kunnen waarborgen, stelt het bestuur een 

ondergrens in op het eigen vermogen van € 150.000,00. Bij wijze van uitzondering en in 

overleg met het bestuur kan hier van afgeweken worden.  

Bestedingsdoelen 

Jaarlijks worden in het verlengde van de begroting, de bestedingsdoelen van het opvolgend 

jaar met het bestuur samen- en vastgesteld aan de hand van ontwikkelingen en behoefte 

van de leden en cliënten.  De doelen worden vastgelegd in de begroting en verantwoord en 

gerapporteerd in de jaarrekening en het maatschappelijk jaarverslag.  


