Stichting Vrienden van Protestants Christelijk Bejaardencentrum Groenewoude.

Meerjaren beleidsplan:
Dit beleidsplan is gericht op de jaren 2012 – 2017.
Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting is verwoord is het statuut onder art. 2-1 en 2-2
Voor deze periode wordt gestreefd naar de volgende uitvoeringen:
-

Het bieden van attenties aan de bewoners van het woon- en zorgcentrum rondom christelijke
feestdagen w.o. het Paasfeest.
Bij de komende verbouwing en verhuizing het leveren van verfraaiing en of enkele technische
hulpmiddelen e.e.a. om het leefklimaat te bevorderen.

Werkzaamheden:
Het bestuur zal zich in de komende periode richten op de aanstaande aanpassing van Groenewoude
en de gevolgen daarvan voor de bewoners. Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven,
dan zal overwogen worden om het bestuur met 2 leden uit te breiden.
Fondswerving:
De fondswerving is geregeld in art. 3.
In deze periode zal actief gewerkt worden aan het uitbreiden van het donateurbestand en zal de
recent ontwikkelde brochure gebruikt worden om meer bekendheid aan de stichting te geven. Bij
nieuwe opnamen en in de thuiszorg zal deze folder bij het standaardpakket door Groenewoude
worden uitgereikt.
Fondsbeheer:
De penningmeester wordt belast met het beheer van de gelden. Het beleid zal er op gericht zijn om de
hoofdsom primair in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. Het rendement van de hoofdsom
zal gebruikt worden om de bovengenoemde doelstelling zo veel mogelijk te realiseren. Mocht een
afwijking van de beleid gewenst zijn, dan zal de penningmeester een voorstel maken en is voor de
uitvoering instemming van voorzitter en secretaris vereist.
Fondsbesteding:
In deze periode besteding aan:
- attentie bij Paasfeest
- schilderijen c.q. foto’s in de algemene ruimten
- aanvulling grootletter bibliotheek
- bloemen en planten in nieuwbouw
Bovengenoemde onderdelen worden in nauw overleg met de cliëntenraad en management van
Groenewoude afgestemd.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering.

