Stichting Vrienden van

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN INLOOPHUIS PISA
2020-2021
DOELSTELLING
Inmiddels bestaat de stichting Vrienden van Inloophuis Pisa alweer 10 jaar. Artikel 2 van de statuten
vermeldt als doel van de stichting: “het ondersteunen van de stichting Inloophuis Pisa zowel bij haar
bestaande activiteiten als het ontplooien van nieuwe activiteiten”. Dat doel kan blijkens artikel 3 worden
bereikt door onder meer het inzamelen en beschikbaar stellen van gelden, het geven van bijstand en
adviezen en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband kunnen houden of daartoe
bevorderlijk zijn.
Inloophuis Pisa heeft een zogenaamde stapelfinanciering: fondsen + sponsoren + giften + vrienden.
De stichting Vrienden legt zich vooral toe op de werving van vrienden. Vrienden, zowel particulieren als
bedrijven, verklaren zich bereid om voor meerdere jaren een klein of groter bedrag aan Pisa over te maken.
De doelstelling voor 2020-2021 is om de sponsoren van Pisa (o.a. Pisa gala en Battle4Life) te benaderen om
vaste Vriend van Pisa te worden.
ORGANISATIE
De stichting Vrienden bestaat uit een bestuur van 4 leden. Het bestuur van de vriendenstichting werkt
nauw samen met de besturen van de stichting Inloophuis Pisa en het bestuur van de stichting
Evenementen Pisa, maar het zijn onderscheiden stichtingen. De stichtingen nemen actief kennis van
elkaars plannen en resultaten, c.q. van elkaars jaarplannen, jaarverslagen, stand van zaken subsidie en
fondsenwerving.
Het bestuur van de stichting Vrienden komt in principe 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast is er eens per jaar
een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur van de stichting Inloophuis Pisa en het bestuur van de
stichting Evenementen Pisa. In deze samenwerking kan ook de adviserende rol van de stichting Vrienden
de komende jaren meer vorm krijgen.
WERKWIJZE/WERVING
De stichting Vrienden van Inloophuis Pisa streeft ernaar om particulieren en bedrijven voor langere tijd
financieel aan het Inloophuis te verbinden. Uitnodiging om “vriend van” te worden is dus altijd aan de
doelstelling van het inloophuis gebonden: “Het bieden van psychosociale ondersteuning aan mensen met
kanker en hun naasten en nabestaanden”.
Het inloophuis – dat op 10 oktober 2019 haar 10-jarig bestaan vierde - heeft inmiddels haar bestaansrecht
duidelijk gemaakt. Haar uitstraling en succes kunnen steeds meer aan de mensen in de regio vertrouwen
geven dat Pisa “een goed doel” is. Stichting Vrienden kan daar in de vriendenwervingscampagnes goed op
bouwen en er gebruik van maken. Zo beschikt het inloophuis o.a. over een goede website, nieuwsbrieven,
facebook, folders etc. De uitnodiging om vriend te worden staat vermeld in deze media.
Daarnaast kan de stichting Vrienden haar wervingscampagnes goed invoegen in de activiteiten en
evenementen die Inloophuis Pisa zelf onderneemt, zoals de open dag tijdens Wereld Kankerdag,
verwendagen, themabijeenkomsten, de Battle4Life etc.
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Sinds 2017 bestaat de mogelijkheid om 10tjes lid te worden van Pisa. Mensen geven een jaarlijkse
machtiging tot incasso af voor 10, 20 of 50 euro per jaar. Met deze laagdrempelige vorm (automatische
incasso) zijn tot nu toe ruim 90 leden geworven. In de periode 2020-2021 zal meer op de promotie van dit
lidmaatschap worden ingezet.
Stichting Vrienden sluit ook aan op acties en evenementen die bedrijven of scholen organiseren ten
behoeve van Inloophuis Pisa. Telkens zullen wij aanwezig zijn om mensen te bewegen 10tjes lid te worden.
In het fondsenwervingsplan van de stichting Inloophuis Pisa wordt een goede samenwerking met stichting
Vrienden beschreven. Naast de werving van vrienden zal ook veel aandacht worden besteed aan
inkomsten uit sponsoractiviteiten, evenementen, giften, collectes.
Gelabelde inkomsten gaan direct naar de Stichting Inloophuis Pisa, overige gelden worden ondergebracht
en beheerd in de stichting Vrienden.
Met de stichting Evenementen Pisa zijn vergelijkbare afspraken kunnen worden gemaakt.
FINANCIEN
De stichting Vrienden beschikt over twee bankrekeningen bij de Rabobank.
Begroting en jaarrekening – na controle door een externe adviseur - worden door het bestuur vastgesteld.
Uitgaven boven € 100 worden vooraf door het bestuur geaccordeerd.
Door goed aan te sluiten bij de stichting Inloophuis Pisa en bij de stichting Evenementen Pisa zijn de kosten
voor de stichting Vrienden minimaal en komt bijna 100% van de inkomsten ten goede aan de doelstelling
van de stichting Vrienden.
RELATIE MET HET INLOOPHUIS
Voor de exploitatie van het inloophuis is financiële ondersteuning door de stichting Vrienden noodzakelijk.
Jaarlijks zal een dotatie worden gedaan aan een activiteit van het inloophuis. Voor 2020-2021 zal die
dotatie bestemd zijn voor de tweede coördinator.
Daarnaast zullen in de stichting Vrienden gelden worden gereserveerd voor langer lopende structurele
verplichtingen van het inloophuis zodat de continuïteit van het inloophuis gewaarborgd blijft.
Het streven is om voor tenminste 2 jaar de huisvestingskosten “in kas” te hebben.
Beleidsplan vastgesteld d.d. 1 mei 2020

voorzitter

secretaris

penningmeester

Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn, bank: NL06 RABO 0156 1841 09, Tel: 0229-758531, KvK: 37159915,
vrienden@inloophuispisa.nl
Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn, bank: NL06 RABO 0156 1841 09, Tel: 0229-758531, KvK:.nl

