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Inleiding  
 
Dit is het beleidsplan 2014-2018 van de stichtingen Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn 
en Aangepast Vervoer Oudshoorn. In dit tijdvak willen deze stichtingen een aantal materiële 
zaken verwezenlijken die belangrijk zijn voor de cliënten in verpleeghuis Oudshoorn en die 
niet gerealiseerd kunnen worden in de reguliere begroting.  
 
  
Doelstelling  
 
De stichting Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn is opgericht in 1978 en zetelt in Alphen 
aan den Rijn. De doelstelling van de stichting is het organiseren en/of financieren van 
activiteiten die het welzijn bevorderen van de cliënten van verpleeghuis Oudshoorn in Alphen 
aan den Rijn. De Vrienden willen kleur geven aan het noodzakelijke verblijf in het 
verpleeghuis. En ze willen af en toe iets extra's bieden, waardoor ook een bewoner bezoeken 
of werken in het verpleeghuis aangenamer wordt. 
 
De stichting Aangepast Vervoer Oudshoorn is opgericht in 1982 en heeft als doelstelling het 
ter beschikking stellen en exploiteren van aangepaste vervoermiddelen ten behoeve van de 
cliënten van verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn. Deze stichting zet zich vooral in 
om uitjes te realiseren. Het doel is om de rolstoelbus en de rolstoelfiets te laten rijden, wat 
in nauwe samenwerking met het Uitbureau van het verpleeghuis wordt bewerkstelligd.  
 
Gezien deze doelstellingen zijn beide stichtingen door de belastingdienst aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
ANBI-nummer Stichting Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn: 804135228. 
ANBI-nummer Stichting Aangepast Vervoer Oudshoorn: 803811329. 
 
De stichtingen hebben hetzelfde bestuur en zijn gezamenlijk actief onder de naam 
VRIENDEN VAN OUDSHOORN. De Vrienden hebben geen winstoogmerk.  
 
 
Werkzaamheden 
 
Het bestuur van de Vrienden komt minimaal 6 maal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens 
elke vergadering wordt de voortgang van de activiteiten besproken. Tevens komt de 
financiële verantwoording aan de orde.  
 
Een aantal bestuursleden is werkzaam in verpleeghuis Oudshoorn en staat dichtbij de 
bewoners. Hierdoor kent het bestuur de wensen van de bewoners en weten zij wat voor hen 
het verschil maakt. 
 
Het doel van de Vrienden is het welzijn te bevorderen van de cliënten van verpleeghuis 
Oudshoorn. Een aantal jaarlijkse activiteiten wordt structureel gefinancierd door de Vrienden. 
Zo sponsort de stichting het project ‘schoentje zetten bij opa en/of oma’  in het verpleeghuis. 
Ook koopt de stichting jaarlijks de boeken voor het project ‘de Tijd Geritst’, dit is een 
bijzonder project waarbij leerlingen van het Wellant College in gesprek gaan met bewoners. 
Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt die in de boeken verwerkt worden. 
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De Vrienden financieren de kosten van onderhoud en exploitatie van de rolstoelbus, deze 
bus wordt gebruikt voor groepsuitstapjes van de bewoners. Daarnaast kan elke bewoner van 
Verpleeghuis Oudshoorn tegen een kleine vergoeding een keer per maand de bus gebruiken 
voor individuele doeleinden. 
 
 
Ontwikkelingen en verwachtingen 
 
De Vrienden organiseren regelmatig acties om geld in te zamelen. Daarmee wordt iets groots 
gekocht om het wonen in Oudshoorn extra prettig te maken. In 2012 en 2013 hebben de 
Vrienden zich vooral gericht op de tuin bij de nieuwbouw van het verpleeghuis. Deze zal in 
2014 in gebruik worden genomen en de stichting sponsort een aantal elementen in de tuin 
die gericht is op de belevingswereld van de Oudshoorn-bewoners; met geurende, 
herkenbare planten, ruisende bomen en kleurige bloemen.  
 
Een ander groot project van de Vrienden is de vervanging van de rolstoelbus. De rolstoelbus 
wordt met name gebruikt voor uitjes van bewoners. De huidige bus is aangeschaft in 2006 
en is een aantal keren per jaar niet beschikbaar vanwege onderhoud en reparaties. De 
ambitie van de Vrienden is de bus in 2014 te vervangen, met hulp van grote sponsoren en 
een eigen reservering. 
 
De komende jaren gaan de Vrienden voort met het verder uitwerken van activiteiten en 
plannen. Veel aandacht zal daarbij worden besteed aan de naamsbekendheid van de 
stichting. In 2014 zal een eigen website worden gelanceerd. Het bestuur hoopt hiermee de 
komende jaren op een groei van het aantal donateurs, niet alleen voor de financiële 
middelen maar ook voor de betrokkenheid bij de bewoners van het verpleeghuis.  
 
De wens bestaat het bestuur uit te breiden met een aantal enthousiaste en inspirerende 
leden. Het verpleeghuis zelf is in het bestuur ruim vertegenwoordigd, aanvulling zal buiten 
het verpleeghuis worden gezocht waardoor er een sterkere verbinding kan ontstaan met de 
omringende samenleving.  
 
Ook de financiering van de jaarlijkse activiteiten staat de komende jaren hoog op de agenda. 
Voor deze activiteiten zal worden gezocht naar structurele donateurs. Mogelijk kunnen ook 
extra activiteiten worden gerealiseerd.  
 
 
Financieel beleid 
 
De Vrienden hebben voor ogen jaarlijks te blijven beschikken over een financiële  
reserve. Ze willen de structurele activiteiten zo organiseren dat deze het vermogen niet of in 
geringe mate aantasten. Om dit te realiseren zullen actief bijdragen worden geworven door 
de te behalen doelstelling bekend te maken bij partijen in de Alphense regio. 
 
Voor specifieke ambities van de stichting worden speciale wervingsacties georganiseerd. 
 
De inzet van de bestuursleden is op vrijwillige basis, de bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding. De Vrienden worden administratief ondersteund door de Rijnland Zorggroep 
waardoor de algemene kosten laag zijn. De uitgaven hebben grotendeels betrekking op de 
activiteiten ten behoeve van de doelgroep. Bij het financiële beheer van de gelden worden 
de risico’s laag gehouden, het vermogen is ondergebracht in spaarrekeningen. 
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Donateurs en giften 
 
Het bestuur ziet graag het aantal donateurs toenemen. Donateurs zijn nodig om voor 
bewoners van verpleeghuis Oudshoorn het verschil te maken en jaarlijks iets extra’s te doen 
om het wonen aangenamer te maken.  
 
U kunt donateur worden door jaarlijks een bedrag ter beschikking te stellen, maar uiteraard 
zijn eenmalige giften ook van harte welkom.  
 
U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL55RABO 0301 6737 21 ten name van 
Stichting Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn, Alphen aan den Rijn.  
 
De belastingdienst heeft beide stichtingen aangemerkt als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI). Giften aan onze stichtingen zijn hierdoor aftrekbaar voor de belasting: 
ANBI-nummer Stichting Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn: 804135228 
ANBI-nummer Stichting Aangepast Vervoer Oudshoorn: 803811329. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het beleidsplan is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 19 
juni 2014. 


