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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 van Stichting Vrijwaard; 
- Het verlenen van materiële en immateriële hulp en 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 Stichting Vrijwaard.  

 

De Vrienden van Vrijwaard bevorderen ook klantenbinding in een vroegtijdig stadium door 
mensen te verbinden aan Vrijwaard voordat zij daadwerkelijk een zorggerelateerde dienst 
nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan activiteiten, gebruik van de 
fitnessruimte, kortingen op diensten en het bezoeken van de restaurants. 

ANBI 
De stichting heeft in 2008 de ANBI-status verworven.  

Samenstelling bestuur 
Het bestuur Vrienden van Vrijwaard bestond in 2019 uit de volgende leden: 
 
De heer J. van Wees (voorzitter) 

De heer N.A. Bais (penningmeester) 

Mevrouw M. Poortvliet (secretaris) 

De heer B. Fritzsche (lid)       

Mevrouw P. Alders (adviserend lid)  

Mevrouw L.A. van der Eijk (adviserend lid) 

Het bestuur is in 2019 vier keer in vergadering geweest. Tussentijds is contact indien snel 
een standpunt van de bestuursleden wordt gevraagd. Hoofdpunten van bespreking zijn de 
bestedingsdoelen, activiteiten ten behoeve van de doelgroep.  

Ledenaantal 
Aan het begin van 2019 was de stand van het aantal vrienden van Vrijwaard 1.363 leden, 
aan het eind van het jaar telden we 1.273 leden. Evenals voorgaande jaren is er een lichte 
daling van het aantal vrienden. Behalve kortingen op maaltijden is ook de mogelijkheid die 
aan Vrienden wordt geboden om te fitnessen vaak een reden om Vriend te worden. Zo 
wordt een deel van de doelstelling bereikt om 55-plussers langer gezond te houden en aan 
Vrijwaard te binden. 
De stichting heeft ook in 2019 regelmatig contact gehad met de Ambassadeurs van 
Vrijwaard. De ambassadeurs zijn relaties die zich vrijwillig inzetten voor de verbinding met 
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de doelgroep en zichtbaarheid van Stichting Vrijwaard . In 2019 hebben zij activiteiten voor 
cliënten begeleid en zich ingezet bij evenementen, zoals de kerstborrel voor medewerkers 
en vrijwilligers van Vrijwaard.   

 

Activiteiten die in 2019 door de Vrienden van Vrijwaard zijn gerealiseerd of mede 

gesponsord zijn o.a.: 

- De zwemclub Spetter en Spatter  

- Een Qwiek up voor Dyckzicht 

- Een Braintrainer voor de Golfstrooom 

- Een Televisie (inclusief soundbar) voor Westhoek 

- Dagje Landal/Dierentuin 

-  Een schommelstoel voor de bewoners in t Landhuis 

- Een kerstkaart en attentie voor de Vrienden  

- Verrekening van de kortingen op maaltijden/ alarmering 

- een bijdrage aan (het onderhoud van) fitnessapparatuur en begeleiding 

Financiën  

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van  9.652 euro, dit komt ten gunste 

van de algemene reserve.  

De stichting Vrienden van Vrijwaard heeft geen winstoogmerk. Het streven is om de 

jaarlijkse opbrengsten te besteden aan zaken die vallen binnen de doelstelling.  

Meerjarenbeleid 2020 en volgende jaren 

Voor het bestuur van de Vrienden van Vrijwaard zal bij besluitvorming tot het besteden van 

de gelden de komende jaren naast bewegen en voeding vooral het tegengaan van 

eenzaamheid onder ouderen een speerpunt zijn. 


