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Vastgesteld  door het bestuur van de Vrienden van de Zorgboog te Helmond, 27 februari 2020. 
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Inleiding  

De Zorgboog vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke functie in de  samenleving. 

Iedereen, ongeacht leeftijd, kan bij de Zorgboog terecht voor een breed pakket aan diensten 

in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuidoost-Brabant. De Zorgboog werkt intensief samen 

met andere zorgverleners als huisartsen en ziekenhuizen. Dagelijks zetten zo’n 2.600 

medewerkers en ruim 1.300 vrijwilligers zich met hart en ziel in voor de beste zorg aan de  

cliënten van de Zorgboog. Zij zien en benutten kansen om de zorg aan cliënten te 

optimaliseren. Soms ontbreken de financiële middelen om iets extra’s voor cliënten te 

kunnen realiseren. Extra’s die bijdragen aan een betekenisvol leven van de cliënten van de 

Zorgboog.  

De Vrienden van de Zorgboog onderschrijft het beleid van de Zorgboog waarin de cliënt 

centraal staat en de zorg dichtbij, locatiegericht wordt ingevuld door zorgprofessionals in 

samenwerking met vrijwilligers en de lokale gemeenschap. Een sterke lokale verbondenheid 

is voor de Zorgboog en de Vrienden van de Zorgboog een gedeeld streven. De Vrienden 

zullen dan ook lokale fondsenwervende initiatieven stimuleren en ondersteunen met advies 

en instrumenten, zodanig dat alle fondsenwerving voor en door de Zorgboog voor zowel 

wervende als gevende partijen transparant en professioneel wordt uitgevoerd.  
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1. Doelstelling 

De stichting Vrienden van de Zorgboog heeft als doelstelling financiële middelen te werven 

en deze toe te wijzen aan projecten die bijdragen aan een betekenisvol leven voor cliënten 

van de Zorgboog en die buiten de reguliere financieringsmogelijkheden van de Zorgboog 

vallen.  

 

1.1. Missie   

De stichting zet - net als de Zorgboog – in haar doen en laten altijd de cliënt centraal. 

De stichting streeft naar een betekenisvol leven voor alle cliënten van de Zorgboog. 

Een betekenisvol leven in die zin dat cliënten zichzelf kunnen zijn, actief (mede)vorm 

kunnen geven aan hun eigen leven, in staat gesteld worden hun eigen capaciteiten te 

benutten en iets voor een ander te kunnen betekenen.  

 

1.2. Visie   

De stichting geeft betekenis aan het leven van cliënten door vrienden aan zich te 

verbinden die kleur geven aan het leven. Samen met deze vrienden realiseert de 

stichting projecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid, ontplooiing en zelfzorg van 

cliënten vanuit het concept van positieve gezondheid.  

 

1.3. Strategie 

Om de benodigde financiële middelen te werven worden particuliere, zakelijke en 

institutionele donateurs aangesproken. De inkomsten van de Stichting kunnen 

bestaan uit: donaties, erfstellingen en legaten door particulieren, corporate giving 

door bedrijven, donaties door intermediairs (serviceclubs, sportclubs, scholen e.d.), 

donaties door vermogensfondsen en opbrengsten uit fondsenwervende events en 

acties. Er kan ook sprake zijn van donaties in natura (tijd of materieel). De Vrienden 

van de Zorgboog fungeert als schakel tussen enerzijds de projecten en anderzijds de 

donateurs. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle ‘derdengelden’ worden 

uitsluitend bij de Vrienden van de Zorgboog vastgelegd. De Zorgboog blijft voor  

sponsoren weliswaar de contractpartner, maar de sponsorgelden en de 

tegenprestaties lopen via de Vrienden van de Zorgboog.  

  

1.4. Planmatige aanpak   

Vrienden van de Zorgboog werkt op basis van een projectmatige en planmatige 

aanpak (meerjarenbeleidsplan en jaarplan en -begroting). Deze aanpak wordt 

afgestemd met de raad van bestuur van de Zorgboog. Hiervoor komt het bestuur van 
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de Vrienden minimaal tweemaal per jaar – en zo vaak als noodzakelijk - met raad van 

bestuur van de Zorgboog bijeen.   

 

2. Het bestuur  

Het bestuur is samengesteld uit minimaal drie leden die achtergrond hebben in zorg, 

financiën en bedrijfsleven. Zij zijn maatschappelijk betrokken en kunnen met hun inzet en 

netwerk de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van de Vrienden van de Zorgboog 

vergroten. Zij hebben allen een sterke binding met (missie van) de Zorgboog en/of met het 

verzorgingsgebied van de Zorgboog.  

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging voor haar 

werkzaamheden. Het bestuur is integer en onafhankelijk en conformeert zich aan de CBF-

normen voor goed bestuur. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met 

mogelijk verlenging van eenzelfde periode. Het bestuur wordt daar waar nodig c.q. wenselijk 

is, ondersteund door medewerkers/afdelingen van de Zorgboog.   

 

 

2.1. Besluitvorming   

Het bestuur van de Vrienden van de Zorgboog besluit volledig onafhankelijk van 

donateurs. Het bestuur streeft te allen tijde naar besluitvorming in consensus. Is dit 

niet mogelijk dan wordt met meerderheid  van stemmen besloten.   

 

2.2. Beheer van het vermogen   

Alle inkomsten worden uitsluitend bij de vriendenstichting vastgelegd, die daarvoor 

over een eigen bankrekening beschikt. De vrienden houden een projectadministratie 

bij, waarin helder en transparant de toewijzing van vermogen aan bepaalde projecten 

wordt bijgehouden. Verder blijken uit de administratie duidelijk de aard en omvang 

van de kosten die door de vriendenstichting zijn gemaakt ten behoeve van het 

beheer van de stichting, de aard en omvang van de inkomsten en de uitgaven en tot 

slot de aard en omvang van het vermogen van de vrienden. Uiterlijk zes maanden na 

afloop van het boekjaar, wordt de balans en de staat van baten en lasten van de 

vriendenstichting opgemaakt. De administratie wordt gevoerd door de Zorgboog. 

  

2.3. Besteding van het vermogen   

Het vermogen dat via werkzaamheden van de stichting Vrienden van de Zorgboog – 

na aftrek van gemaakte kosten - is verworven, wordt enkel en alleen besteed aan de 

doelstelling van de stichting. Het bestuur van de Vrienden van de Zorgboog is 

verantwoordelijk voor de toewijzing van het vermogen aan de verschillende 

projecten. De besteding van het vermogen gebeurt aan de hand van een 

prioriteitenlijst waarop het bestuur te realiseren projecten verzamelt en prioriteert.  
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Het vermogen van de vriendenstichting kan nimmer door individuele bestuursleden 

of rechtspersonen worden aangewend als zijnde eigen vermogen. Bij opheffing van 

de stichting, zal het eventueel resterende vermogen aan een algemeen nut beogende 

instelling met soortgelijke doelstelling besteed worden.   

 

 

3. Projecten  

Zowel cliënten als medewerkers en vrijwilligers worden uitgenodigd om - via een 

Zorgboogprofessional - aansprekende projecten in te dienen in lijn met de missie van de 

Vrienden van de Zorgboog. Indienen van een project kan via een aanvraagformulier op het 

intranet van de Zorgboog. Ingediende projecten worden door het bestuur getoetst aan de 

missie/visie en criteria en worden in samenspraak met de raad van bestuur van de Zorgboog 

vastgesteld. De criteria voor projecten staan eveneens op intranet en op de website van de 

vrienden. De stichting kan zelf ook projecten initiëren. De Vrienden van de Zorgboog 

monitoren de projecten en evalueren deze met de initiatiefnemers en eindgebruikers.  

 

4. Transparantie & verantwoording   

De stichting Vrienden van de Zorgboog legt jaarlijks een financiële verantwoording af door 

opstelling van haar jaarbalans, de staat van baten en lasten en een toelichting. Deze 

financiële gegevens worden op de website gepubliceerd.  

 

5. Overig 

De stichting Vrienden van de Zorgboog heeft al de ANBI-status en zal in 2020 ook de CBF 

Erkenning voor goede doelen behalen. De stichting hanteert de Gedragscode voor 

Fondsenwerving en houdt zich aan de sponsoring code van de Zorgboog (vastgesteld door 

de RvB van de Zorgboog).   

 


