Hoofdlijnen Beleid 2017-2018
Stichting Ondersteuning Cliënten Zorggroep West- en Midden- Brabant

1. Inleiding
Zorginstellingen hebben in toenemende mate behoefte aan een extra geldstroom voor kleine
projecten ten dienste van cliënten, die niet door de gebruikelijke financieringsbronnen worden
vergoed. Deze extra geldstroom wordt verkregen door ‘fondsenwerving’. Hieronder vallen het
beheer van aanwezig ‘startkapitaal’ en in de toekomst bijvoorbeeld donaties van particulieren of
bedrijven, aanvragen van subsidies, aanvragen bij fondsen, inzamelingen of samenwerkingen.
Omdat het beheer van het aanwezige kapitaal voor deze extra geldstroom een aparte activiteit is, is
de Stichting Ondersteuning Cliënten Zorggroep West- en Midden- Brabant (hierna: de stichting)
opgericht. In dit beleidsplan wordt de organisatie van de stichting beschreven, de doelstelling van de
stichting beschreven en tenslotte het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting
toegelicht.
2. Organisatie van de stichting
De stichting werd op 22 september 2017 opgericht. De stichting is een zelfstandige stichting met een
eigen bestuur. De stichting heeft een raad van toezicht.
De stichting kent de volgende bestuursleden:
De heer R. Stam, voorzitter
De heer C.J.G. Theeuwes, bestuurslid
De heer L.M. Kenter, bestuurslid (bestuurslid uit hoofde van bestuursfunctie bij Stichting Zorggroep
West- en Midden-Brabant)
De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw E.M. Ott
De heer J.A.M.L. Houben
De heer M.A.M. Leers
In de statuten is opgenomen dat één bestuurder tevens bestuurslid is van Stichting Zorggroep Westen Midden-Brabant. Deze bestuurder mag niet de rol van voorzitter vervullen. Daarnaast is in de
statuten opgenomen dat de leden van de raad van toezicht tevens lid zijn van de Raad van Toezicht
van de Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant. Zo wordt een logische verbinding gemaakt
met de doelbestemming van het vermogen van de Stichting, namelijk de cliënten van de Stichting
Zorggroep West- en Midden-Brabant (zie hierna onder 3.), zonder dat de onafhankelijkheid van de
stichting in gevaar komt.
3. Doelstelling van de stichting

De stichting heeft als doel het bevorderen en geven van steun aan de activiteiten van cliënten van
Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant (hierna aan te duiden als: Thebe) en gelieerde
zorginstellingen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het gaat om ondersteuning van initiatieven die niet gefinancierd kunnen worden via de reguliere
financiering in het kader van de Zvw, Wlz, Wmo en/of andere wetgeving. Daarmee wil de stichting
een concrete bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de cliënten en hun directe omgeving.
Als voorbeeld kan gedacht worden aan de financiering van een belevingstuin voor bewoners van een
nieuwe locatie van Thebe of de aanschaf van welzijnsmiddelen, maar allerlei voorbeelden zijn
mogelijk.
4. Financiën/Fondsen
Om de doelstelling te bereiken is het bestuur primair belast met het beheer van het aanwezige
kapitaal. Dat wordt vooralsnog voldoende geacht voor het bereiken van de doelstelling. Mogelijk zal
het bestuur te zijner tijd ook aan andere fondsenwerving gaan doen, of worden gelden uit
schenkingen of nalatenschappen ontvangen.
Het vermogen van de stichting kan (deels of geheel) in aandelen of anderszins belegd zijn. De
penningmeester legt periodiek verantwoording af aan het bestuur over de inkomsten, uitgaven en
het vermogen. Ieder jaar worden jaarstukken opgesteld, besproken en vastgesteld binnen het
bestuur.
Het vermogen komt zoveel mogelijk ten goede komen aan de doelstelling van de stichting, in
concreto aan projecten resp. activiteiten voor bewoners en cliënten van Stichting Zorggroep West en
Midden Brabant. De organisatiekosten worden daarom zo laag mogelijk gehouden.

