Stichting Vrienden van de bewoners van de Berkenhof
Jaarplan 2019
Doel van de stichting is het mogelijk maken van activiteiten ten behoeve van de bewoners van alle
locaties van De Berkenhof teneinde een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van deze
bewoners en het verwerven van middelen die daarvoor nodig zijn. De stichting heeft daarbij geen
winstoogmerk.
2018 was het eerste jaar waarin de Stichting actief was. Het oprichtingsbestuur had als doel de
organisatie op een zo eenvoudig mogelijke manier vorm te geven. Dat is gelukt.
Concrete taken voor 2019:
•

•

•

•

•

Omdat de oprichtingsfase met succes afgerond genoemd kan worden zullen twee leden van
het oprichtingsbestuur in de loop van 2019 terugtreden. Er zal daarom gezocht worden naar
nieuwe bestuursleden. Daarbij zal ook aan de cliëntenraad om suggesties gevraagd worden.
Ook in 2019 wil de “Stichting Vrienden van de bewoners van de Berkenhof” wil ‘zichtbaar’
blijven voor familie/bewoners. Dat zal gebeuren door als stichting regelmatig informatie te
geven over de behaalde resultaten.
In 2019 zal de Stichting verantwoordelijk worden voor het faciliteren van het vervoer van
bewoners en bezoekers van de dagverzorging. De beide personenbussen van Woonzorg de
Berkenhof zullen daarvoor aan de Stichting worden overgedragen. In dit jaar zal de
exploitatie van deze servicevoorziening goed gevolgd worden om tot een optimale
gebruiksvorm te komen.
De volledige naam van der Stichting -“Stichting Vrienden van de bewoners van de
Berkenhof”- is nogal lang. In de praktijk wordt meestal gesproken van de ‘Stichting Vrienden’
of van ‘vrienden van de Berkenhof’. In 2019 zal besloten worden over de naam die in de
communicatie gebruikt zal worden.
Vanzelfsprekend zal ook in 2019 geprobeerd worden tegemoet te komen aan verzoeken een
bijdrage te leveren aan activiteiten en/of aanschaffingen. Criterium zal blijven dat de
uitgaven zichtbaar kunnen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners/gebruikers van
de Berkenhof. Bovendien zullen de middelen waarover de stichting over kan beschikken
zorgvuldig en spaarzaam beheerd worden.

