BELEIDSPLAN VAN BRIENENOORDFONDS
Doelstelling van de stichting.
Het verschaffen van financiële en/of materiële ondersteuning aan:
 personen met een psychiatrische handicap ten aanzien van hun maatschappelijk
functioneren voorzover zij daarin niet zelf uit eigen middelen kunnen voorzien
 instellingen die zich richten op de hiervoor genoemde categorie personen,
voorzover deze instellingen zich bezighouden met het ondersteunen van deze
personen in hun maatschappelijk functioneren en voorzover deze activiteiten niet
kunnen worden gedekt uit subsidies of andere bronnen van inkomsten;
Werkgebied van de stichting.



inwoners van de gemeente Rotterdam en aangrenzende gemeenten;
instellingen voorzover deze zich richten op inwoners van de hiervoor genoemde
regio.

Werkwijze van de stichting.












De stichting is gehouden elk verzoek tot hulp of ondersteuning te beoordelen en de
aanvrager over de uitslag daarvan te berichten. Deze beslissing is niet vatbaar voor
beroep en er kunnen geen verdere rechten aan worden ontleend dan de beslissing
aangeeft.
De aanvrager dient de stichting voldoende informatie te verschaffen voor de
beoordeling van een aanvraag. De stichting kan de aanvrager zo nodig vragen om
aanvullende informatie. Onvoldoende onderbouwde aanvragen worden niet in
behandeling genomen dan wel afgewezen.
Aanvragen worden beoordeeld door één of meer bestuursleden, die advies
uitbrengen aan het bestuur van de stichting. Het bestuur beslist over de aanvraag
op basis van dit advies.
Het bestuur dient binnen 3 maanden na de ontvangst over een aanvraag te
beslissen. De aanvrager wordt vervolgens zo snel mogelijk door het bestuur
schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing.
Aanvragen voor personen met een psychiatrische handicap kunnen alleen worden
gedaan door personen, die beroepsmatig betrokken zijn bij de gehandicapte
persoon en niet door de gehandicapte persoon zelf.
Aanvragen voor instellingen kunnen uitsluitend worden gedaan door of namens het
bestuur van de betreffende instelling.

Ondersteuning door de stichting.


De stichting geeft ondersteuning in de vorm van een eenmalige gift.

Evaluatie van de ondersteuning.


Instellingen die een gift aanvaarden van de stichting dienen verslag te doen over
de besteding daarvan binnen drie maanden na de afronding van het project of de




activiteit, waarvoor de ondersteuning is gegeven.
De begeleider dient toe te zien op een juiste besteding van het beschikbaar
gestelde bedrag.
Begeleiders kunnen door de stichting niet aansprakelijk worden gesteld.

Beheer van het stichtingsvermogen.




De door de stichting gefinancierde ondersteuning wordt betaald uit de opbrengst
van het stichtingsvermogen. Het bestuur streeft ernaar dit vermogen zo veel
mogelijk in stand te houden. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Indien de jaaropbrengst van het vermogen gedurende het voorgaande boekjaar
onvoldoende is voor de financiering van de in het lopende jaar ingediende
aanvragen, is het bestuur gerechtigd het stichtingsvermogen aan te spreken. Dit tot
een maximum.van 3% van het stichtingsvermogen, zoals vermeld in de
jaarrekening van het voorgaande boekjaar. Dit met de beperking dat over de totale
periode van de drie voorafgaande boekjaren maximaal 5% aan het
stichtingsvermogen mag zijn onttrokken ten behoeve van ondersteuning door de
stichting.

Vrijwilligersvergoeding.


De bestuursleden van de stichting ontvangen jaarlijks een door het bestuur vast te
stellen vrijwilligersvergoeding. De bestuursleden kunnen deze vergoeding
desgewenst aan de stichting schenken.

Bijzondere bepalingen voor ondersteuning ten behoeve van ziektekosten en
hulpmiddelen.








Voor deze aanvragen dient de aanvrager altijd de gegevens te verstrekken van de
ziektekostenverzekering van de persoon, voor wie de aanvraag wordt ingediend.
Het bestuur kan de polisvoorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering
opvragen, indien het deze nodig acht voor een beoordeling van de aanvraag.
De aanvrager dient altijd eerst na te gaan of de kosten van de betreffende persoon
kunnen worden betaald uit de bijzondere bijstand.
De stichting geeft geen ondersteuning voor kosten, die worden gedekt door de
basisverzekering en evenmin voor de premiekosten voor de basisverzekering. Het
bestuur kan een uitzondering maken op deze regel, indien duidelijk is, dat het gaat
om een aanvraag voor een persoon die heeft nagelaten zich te verzekeren als
gevolg van zijn psychiatrische handicap. De betreffende persoon dient zich dan wel
met onmiddellijke ingang te verzekeren en de aanvrager dient daarvoor het bewijs
te leveren.
De stichting draagt alleen bij in de kosten die uitgaan boven de uitkering van de
aanvullende en/of de basisverzekering.
Aan een persoon, die geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, wordt
eenmalig uitsluitend een lening verstrekt tot een maximum van € 500,00 tenzij de
betrokken persoon zich alsnog met onmiddellijke ingang aanvullend verzekert. De
aanvrager dient daarvoor het bewijs te leveren. Het bestuur kan een uitzondering
maken voor personen, van wie is gebleken dat zij niet worden geaccepteerd voor
een aanvullende verzekering. De hiernavolgende bepalingen over giften hebben
geen betrekking op personen, die geen aanvullende verzekering hebben




afgesloten.
De stichting kent per persoon en per aaneengesloten periode van twee jaar
maximaal € 500,00 als gift. Leningen worden niet verstrekt.
De stichting verstrekt geen borg- en garantstelling. Dit i.v.m. een niet te voorzien
risico dat dit met zich mee kan dragen.
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