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Betreft: Beleidsplan 2020 – 2025
In vervolg op het beleidsplan 2016 – 2017 is besloten een beleidsplan 2020 – 2025 op te
stellen. Een beleidsplan voor een periode van vijf jaar. Op gebied van de veranderingen van
zorg en verpleging is Laurens Zorgcentrum “De Elf Ranken” in Barendrecht weer op de
goede weg.
Het doel van onze stichting is omschreven in art. 1 van de statuten.
1. De stichting stelt zich ten doel:
Het verlenen van steun aan het werk van Laurens Zorgcentrum “De Elf Ranken” in het
bijzonder aan de activiteiten van het zorgcentrum, waarvan de kosten niet of onvoldoende kunnen worden bestreden uit subsidies van overheidswege of op andere wijze.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het exploiteren van roerende zaken;
b. het ter beschikking stellen van de benodigde faciliteiten;
c. de exploitatie van een patiëntenbus;
d. alle andere wettige middelen.

Uitwerking van bovengenoemde punten:
Zie volgende pagina.
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Uitwerking van bovengenoemde punten:
a) M.b.t. punt 1.







Om de behoeften van de bewoners en eventueel het verzorgend personeel
inzichtelijk te krijgen is het noodzakelijk dat er een contactpersoon is die optreedt
als vertegenwoordiger van het zorgcentrum.
Om de wensen van het management en de activiteiten van de Stichting Vrienden van
De Elf Ranken op elkaar af te stemmen is regelmatig contact met een vertegenwoordiger van het management noodzakelijk en woont men als regel de
Bestuursvergaderingen bij.
Door deze nauwere contacten kunnen activiteiten ontplooid worden ter verbetering
van de levensbehoeften/ omstandigheden van bewoners.
Indien er aanvragen komen voor individuele wensen beslist het bestuur of aan deze
wens/wensen tegemoet kan worden gekomen.
De activiteiten van de Stichting zullen veelal tot doel hebben financiën te genereren
teneinde deze verbeteringen te bewerkstelligen.

b) M.b.t. punt 2.


Om de financiële positie van de stichting op peil te houden en om gestelde doelen te
kunnen realiseren is het gewenst om
a.
nauw contact te onderhouden met de diaconieën van de kerken in
Barendrecht en omstreken voor een jaarlijkse bijdrage en dit zonodig uit te
breiden;
b.
bedrijven, fondsen en andere geldgevers te benaderen met het verzoek de
stichting te steunen met een bijdrage voor een specifiek doel of anderszins;
c.
het bestand van donateurs uit te breiden;
d.
te overwegen een bazaar of rommelmarkt of andere activiteiten te
organiseren of mede te organiseren of daarin te participeren.
Regelmatig wordt geïnventariseerd om te kijken wat wenselijk is voor de bewoners.
Deze inventarisatie vindt plaats in overleg met het management van het
Zorgcentrum en voor zover mogelijk ook in overleg met de bewoners.

3.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is voor onze Stichting niet van toepassing.
Barendrecht, september 2019

Beleidsplan Stichting Vrienden van De Elf Ranken 2020-2025

Pagina

2

