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Doelstellingen 

Conform de statuten heeft de stichting de volgende doelstellingen: 

- Het bevorderen van het welzijn van senioren; 
- Het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van medewerkers, vrijwilligers en 

cliënten; 
- Het verlenen van materiële en immateriële hulp en ondersteuning aan en ten behoeve 

van activiteiten en initiatieven van Stichting Vrijwaard en haar locaties; 
- Het werven van fondsen; 
- Het in brede kring bekendheid geven aan Stichting Vrijwaard.  

 

De Vrienden van Vrijwaard bevorderen ook klantenbinding in een vroegtijdig stadium en wel 
door mensen te verbinden aan Vrijwaard voordat zij daadwerkelijk een zorggerelateerde 
dienst nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan activiteiten, gebruik van de 
fitnessruimte en het bezoeken van de restaurants. 

ANBI 
De stichting heeft in 2008 de ANBI-status verworven.  

Samenstelling bestuur 
Het bestuur Vrienden van Vrijwaard bestond op 31-12-2017 uit de volgende leden: 
 
De heer J. van Wees (voorzitter) 

De heer C. Veenstra (secretaris/penningmeester) 

De heer N.A. Bais (lid)  

Mevrouw M. Poortvliet (lid) 

De heer B. Fritzsche (lid namens cliënten)       

Mevrouw P. Alders (adviserend lid)  

Mevrouw L.A. van der Eijk (adviserend lid) 

Het bestuur is in 2017 vier keer bijeengekomen voor overleg. Tussentijds is contact geweest 
indien snel om een standpunt van de bestuursleden werd gevraagd. Hoofdpunten van 
bespreking waren de bestedingsdoelen, activiteiten ten behoeve van de doelgroep. Tevens 
kwam aan de orde de samenwerking met de landelijke organisatie Gouden Dagen. Deze 
heeft doelstelling die aansluit bij die van de Stichting Vrienden van Vrijwaard en kan 
ondersteunen bij het werven van fondsen en aandragen van mogelijkheden om de 
doelgroep bijvoorbeeld een leuke dag te bezorgen.  

Ledenaantal 
Aan het begin van 2017 was de stand van het aantal vrienden van Vrijwaard  1338 leden, aan 
het eind van het jaar telden we 1379 leden. Evenals voorgaande jaren is er dus een lichte 
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groei van het aantal vrienden. Met name de 55-Plus Beurs  in oktober levert elk jaar nieuwe 
leden op. Een ander voorbeeld is de fitnessruimte die in 2016 in Huis ter Duin is geopend. 
Het team dat daar toezicht houdt bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die zorgt 
dat het er goed draait.  
In het algemeen is de mogelijkheid die aan Vrienden wordt geboden om gratis onbeperkt te 
fitnessen vaak een reden om Vriend te worden. Zo wordt een deel van de doelstelling 
bereikt om 55-plussers langer gezond te houden en aan Vrijwaard te binden. 

De stichting heeft ook regelmatig contact met de Ambassadeurs van Vrijwaard. De 
ambassadeurs zijn relaties die zich vrijwillig inzetten voor verbetering en intensivering van 
de communicatie over Vrijwaard met de omgeving in zijn algemeenheid. De ambassadeur 
neemt minimaal eenmaal per jaar deel aan een (nieuwe) activiteit van Vrijwaard en doet 
ervaringen op over de aanpak en de beleving van de klant. Hieruit ontstaat ‘storytelling’: het 
verhaal van de organisatie, de klant of activiteit wordt verteld en gedeeld. Dit zorgt voor een 
verhoogde betrokkenheid en motivatie en het opbouwen van een actief netwerk.  Het 
ambassadeurschap zal ondersteunend zijn aan het actief en effectief communiceren voor en 
over Vrijwaard. Het bestuur van de Vrienden van Vrijwaard heeft in 2017 drie maal een 
gezamenlijke bijeenkomst gehad met de Ambassadeurs met als doel om elkaar te 
versterken.  

 

Besluiten in 2017 
Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd, er is een begroting vastgesteld voor 
2017 en regelmatig wordt besloten over bestedingsdoelen. In 2017 is er ook een 
visiedocument voor de komende jaren vastgesteld. 
 
Activiteiten die in 2017 door de Vrienden van Vrijwaard zijn gerealiseerd of mede 

gesponsord zijn o.a.: 

- de jaarlijkse vaarvakantie 

-  de zwemclub Spetter en Spatter  

-  nieuwe ledenpasjes voor alle Vrienden van Vrijwaard, waarmee ook kortingen 

 worden genoten bij bijvoorbeeld maaltijden en ambassadeurs 

-  een proportionele bijdrage aan het kwartaalblad Thuis dat ook aan alle Vrienden 

 wordt gestuurd 

-  aanpassing van de flyer Vrienden van Vrijwaard 

-   een kerstattentie voor de Vrienden in de vorm van een bon à 5 euro,  te besteden   

bij het  Paviljoen van Toen of in De Soos 

- een bijdrage aan (het onderhoud van) fitnessapparatuur 

- een belevenistafel voor Dyckzicht 
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Financiën  

Het jaar 2017 is afgesloten met een resultaat van ruim 7.000 euro. Daarmee is er sprake van 

een lichte stijging van het eigen vermogen.  

De stichting Vrienden van Vrijwaard heeft geen winstoogmerk. Het streven is om de 

jaarlijkse opbrengsten te besteden aan zaken die vallen binnen de doelstelling.  

 

Meerjarenbeleid 2018 en volgende jaren 

Voor het bestuur van de Vrienden van Vrijwaard zal bij besluitvorming tot het besteden van 

de gelden de komende jaren naast bewegen en voeding vooral de eenzaamheid onder 

ouderen speerpunt zijn. 


