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Inleiding 
 
Ruim 140 ouderen wonen in het prachtige gebouw van Savelberg. De wens van de cliënt is het 
uitgangspunt bij het leveren van het diverse woon, zorg en welzijnsaanbod. Zij wonen hier, eten 
alleen of gezamenlijk, nemen deel aan grote aanbod van  activiteiten die aangeboden worden, of 
brengen een bezoekje aan het Grand Café of de Kapper of Wellnes salon. 
 
Maar er is meer. En voor die kleine dingen, die het leven net iets prettiger, comfortabeler en 
gezelliger maken, ontbreken vaak de middelen. 
 
Daarom is  Stichting Vrienden van Savelberg  in 2007 in het leven geroepen om diverse uitgaven 
te bekostigen, die niet of ten dele door de overheid betaald worden.  
 
Stichting Vrienden van Savelberg zet zich hier voor in om dat kleine beetje extra te kunnen doen 
voor de bewoners. 
  
Doelstelling  
De stichting heeft ten doel: Het verwerven en beheren van fondsen teneinde extra financiële 
ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en verbetering van culturele en ontspannings-
activiteiten ten behoeve van de bewoners van zorgcentrum Savelberg. De uitgaven liggen veelal 
op het gebied van inrichting en verfraaiing van de woonomgeving en ontspanning en welzijn. 
 
Zoals 
– het ontwikkeling en verbeteren van reactieve activiteiten ten behoeve van de bewoners van   
Savelberg 
– het organiseren van evenementen 
– het treffen van voorzieningen of aanschaf voor activiteiten 
– het bevorderen van alles wat kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners. 
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De stichting tracht onder andere haar doel te bereiken door:  
–  Financiële bijdrage te verlenen voor aanschaffingen die niet of niet geheel ten laste van de door   
de overheid toegestane en of gesubsidieerde exploitatierekening worden gebracht.  
–  Financiële bijdrage die het woon- en leefklimaat kunnen verbeteren van de bewoners. 
 
Om dit doel te bereiken worden gelden vergaard door:  
       -     Als donateur lid te worden van de stichting vrienden van Savelberg   
       -     Subsidies en donaties   

−  Schenkingen, erfstellingen en legaten 

−  Alle andere verkrijgingen en baten 

−  Opbrengsten uit collecten en andere vorm van activiteiten waar geld mee opgehaald wordt 

−  Werven van donateurs 
 
Het vermogen van de stichting vrienden van Savelberg wordt gevormd door 
–  Donaties 
–  Opbrengsten van georganiseerde activiteiten, zoals fancy fair, braderie, rommelmarkt, 
kerkcollecte 
–  Giften 
Deze gelden komen alle ten goede van de bewoners van Savelberg.  
 
Werven van donateurs  
Dit wordt gedaan via  

− mond tot mond reclame 

− uitdelen van folder van de stichting tijdens een activiteit die bekostigd is door de stichting 

− op braderie, rommelmarkt, kerstmarkt te staan. 

− bekendheid geven aan de stichting 
 
Beheer en bestedingsvermogen 
Er zijn geen lopende kosten, per aanvraag wordt bekeken hoeveel kosten eraan verbonden zijn. 
Ook wordt er gekeken of de aanvraag te maken heeft met de doelstelling die de stichting heeft en 
gekeken hoeveel de kosten zijn. Zijn de kosten te hoog, dan wordt deze niet gehonoreerd. 
 
Enkele voorbeelden waar de stichting geld aan heeft gegeven zijn: 

− Optreden koor voor alle bewoners 

− IJsjes uitgedeeld aan alle bewoners 

− Wens vervuld van een bewoner om koffie te drinken in de stad 

− Aanschaf van een poffertjesplaat  

− Betaling van de care clowns op de verpleegafdelingen 

− Activiteiten materiaal b.v. Spellen koffer 

− Materiaal voor de snoezel kamer op de afdeling 

− Bloembollen geplant in de tuin rondom het zorgcentrum 
 
Financiële gegevens van de stichting 
De stichting bouwt geen vermogen op, er wordt per jaar bekeken wat er uitgegeven kan worden, is 
er geld over dan wordt dit meegenomen naar het volgend jaar. (zie financieel jaaroverzicht) 
 
Inkomsten 
Per jaar ligt het eraan hoeveel er besteed kan worden. Dit is afhankelijk van het aantal donateurs 
en giften en opbrengsten uit georganiseerde activiteiten. Dit is per jaar verschillend. 
 
Uitgaven 
De uitgaven worden per aanvraag bekeken en goed bevonden zolang de kosten verantwoord zijn. 
Alleen de aanvragen die op een daartoe bestemde aanvraagformulier aangeboden worden, zullen 
in behandeling worden genomen door het bestuur van stichting vrienden van Savelberg. 
Er zijn geen uitgaven voor kantoorartikelen huur, beloning of beheerskosten. 
 



Bestuur  
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden die jaarlijks een 
bestemming kiezen voor de verkregen gelden. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de 
inkomsten en uitgaven van de stichting aan al haar leden en alle betrokkenen van Savelberg. Dit 
gebeurt via een jaarverslag en financieel jaaroverzicht. 
Deze zijn zichtbaar op de ANBI site van de Stichting Vrienden van Savelberg.   
  
Bestuursleden  
Ans van der Stelt – voorzitter 
Marrie de Koning – secretaris 
Wim Dekker –  penningmeester      
Helma van Noort – lid 
Ton Bouwens - lid 
 
Beloningsbeleid 
Bestuursleden zijn alle vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk . 
 
Samenkomst bestuursleden 
De bestuursleden komen 5 x per jaar bij elkaar voor een vergadering. Of worden gehouden 
wanneer de voorzitter dit wenselijk acht. Er kunnen schriftelijke aanvragen door personeelsleden, 
familie enz ingediend worden aan het bestuur.  
Tijdens de vergadering worden deze aanvragen bekeken en door meerderheid van stemmen wel 
of niet gehonoreerd.  
Deze aanvragen moeten altijd ten goede komen van een bewoner of bewoners. 
Een bestuurslid kan niet op eigen initiatief iets toezeggen. 
 

− Van elke vergadering worden notulen gemaakt. 

− Aan het eind van het  jaar wordt  een jaarverslag gemaakt waarin de besteding van de 
gelden staan van dat jaar. En de planning voor de gelden voor het komende jaar. Dit 
jaarverslag  wordt toegestuurd aan alle donateurs. 

− Ook wordt een financieel jaaroverzicht gemaakt. Deze wordt nagelopen en goedgekeurd 
door twee donateurs. 

− Het financieel jaaroverzicht en het jaarverslag worden op de ANBI site geplaatst. 
 
Toekomst 
In de toekomst zal het beleid van de Stichting Vrienden van Savelberg niet veranderen, en zal de 
bewoner van Savelberg altijd centraal blijven staan voor de stichting. En zal in het teken blijven 
staan van onze doelstelling. Een optimaal woon/leefklimaat en alles wat kan bijdragen aan het 
welzijn van de bewoners. Om zo net dat beetje extra te kunnen doen voor de bewoners van 
Savelberg. 


