
Beleidsplan Stichting Vrienden van Heerewegen 

 

Doelstelling 

De Stichting Vrienden van Heerewegen heeft tot doel het behartigen van de belangen van 

bewoners van verzorgingscentrum Heerewegen te Zeist. Dit zijn bewoners met dementie in 

diverse stadia.  Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van  

activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van 

genoemde bewoners en die niet  uit de middelen van de Stichting Warande, waaronder 

verzorgingscentrum Heerewegen ressorteert, kunnen worden gefinancierd. 

 

Organisatie 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het oprichtingskapitaal en hetgeen door haar bij 

erfstelling, legaat, schenking of anderszins wordt verkregen. 

 

De geldmiddelen worden beheerd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie natuurlijke 

personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit bestuur is 

bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, onder meer die bedoeld in artikel 291 

lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Aan het einde van ieder boekjaar 

worden de boeken van de stichting afgesloten. De penningmeester stelt op basis daarvan een 

balans en een staat van baten en lasten op. Na goedkeuring van het bestuur en decharge van 

de penningmeester worden die in een publieksversie van de jaarstukken gepubliceerd. 

 

Besteding van de geldmiddelen 

De geldmiddelen worden besteed aan de aanschaf van recreatieve hulpmiddelen. Voorbeelden 

hiervan zijn: een aangepaste e-bike, audiovisuele middelen, het organiseren van gezellige 

middagen (toneel, dans, film etc.), het tegemoet komen aan reële wensen van 

verpleegafdelingen, die financieel niet door Stichting Warande kunnen worden vervuld, het 

initiëren en in stand houden van activiteiten, waaraan bewoners plezier beleven, zoals een 

speciale (dieren)tuin, een volière en een geurtuin. 

 

De komende jaren wil de stichting zich concentreren op het realiseren van wensen die vanuit 

de verschillende afdelingen worden ingebracht. Een inventarisatie van deze wensen is volop 

aan de gang. Het stichtingsbestuur onderhoudt daartoe intensieve contacten met de diverse 

managementslagen en organisatieonderdelen binnen Heerewegen. Het presenteert zich ook op 

allerlei manieren aan bewoners en hun familieleden. 

 

Criteria voor de besteding van de geldmiddelen 

De geldmiddelen staan ter beschikking voor activiteiten ten behoeve van de bewoners van 

Heerewegen in de breedste zin van het woord. De toewijzing van deze geldmiddelen 

geschiedt in principe op basis van de volgende criteria: 

 

- er moeten ondersteunende middelen mee worden aangeschaft, wensen worden 

vervuld, activiteiten uitgevoerd en/of in stand gehouden, waarvan alle bewoners van 

Heerewegen gebruik kunnen maken. 

- die middelen, wensen en activiteiten kunnen niet worden betaald uit het budget van de 

Stichting Warande. 



- De aangevraagde activiteiten en middelen maken geen onderdeel uit van de tot de 

eigen verantwoordelijkheid van Stichting Warande en óf het Wooncentrum 

Heerewegen behorende infrastructuur. 

 

Het bestuur streeft er omwille van een financieel evenwichtig beleid nu en in de toekomst 

naar in principe niet meer dan 25% van wat de stichting jaarlijks aan inkomsten ontvangt, aan 

genoemde middelen en activiteiten uit te geven. Dit percentage mag incidenteel voor 

uitzonderlijke uitgaven worden overschreden, mits het volledige bestuur dit goedkeurt.   

 

Beloningsbeleid 

Bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun arbeid geen beloning, noch in geld, noch 

in goederen. Een vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten is mogelijk, 

maar altijd na goedkeuring van het volledige bestuur. 
 


