Stichting Vrienden van de bewoners van de Berkenhof
Jaarplan 2020
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.
Concrete taken voor 2020:
1. Vervoer/mobiliteit
• In 2019 is de Stichting verantwoordelijk geworden voor het faciliteren van het vervoer van
bewoners en bezoekers van de dagverzorging. Daarvoor zijn twee bussen beschikbaar die
ook geschikt zijn voor rolstoelvervoer.
De gemaakte afspraken over het dagelijkse beheer, het gebruik en de verantwoordelijkheden
functioneren naar wens. De kilometeradministratie van beide personenbussen is
transparant.
• Er is voor gekozen de bussen niet te voorzien van logo’s of andere herkenbare opdrukken.
Bewoners en bezoekers van de dagverzorging kunnen zich -net als de meeste anderen- als
anonieme burgers verplaatsen.
• Het direct en eenvoudig beschikbaar zijn van vervoer nodigt uit om er op uit te gaan. En het
regelmatig (kunnen) maken van een uitstapje draagt in belangrijke mate bij aan het
welbevinden van de bewoner. In de locaties waar een bus voor de deur staat blijkt gebruik
maken van de bus inderdaad laagdrempeliger en eenvoudiger dan voor de locaties die eerst
een bus op moeten laten halen. Daarom zal in 2020 geprobeerd worden voor iedere locatie
een bus beschikbaar te krijgen.
2. Bijdragen aan andere voorzieningen
Vanzelfsprekend zal ook in 2020 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.

3. Zichtbaarheid
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.

