Uitgangspunten Beleidsplan
Vrienden van het Bravis ziekenhuis
2016-2017
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Inleiding
• Sinds 1 januari 2015 vormen het Lievensberg ziekenhuis en
het Franciscus ziekenhuis één ziekenhuisorganisatie en zijn zij
verder gegaan onder de nieuwe naam Bravis ziekenhuis.
• Om tot een duurzame positionering van de Vrienden
Stichtingen Franciscus en Lievensberg te komen, is het een
logische stap dat ook de Vriendenstichtingen van het
ziekenhuis, die al veel samen werkten, fuseren.
Sinds 12 januari 2016 is de officiële samenwerking en fusie
van de beide Vriendenstichtingen een feit.
• Nieuw is de naam Stichting Vrienden van het Bravis
ziekenhuis, bestaand en vertrouwd zijn de ziekenhuizen in
Bergen op Zoom en Roosendaal.
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Het beleidsplan 2016-2017 geeft inzicht in:
• Doel van de Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis
• De manier waarop de stichting geld werft
• Het beheer en transparantie van het vermogen van de
stichting
• Randvoorwaarden
• ANBI
• Bestuur, comité van aanbeveling, contact en informatie
• Verdiepingsslag 2017
3

Samen word je beter
• Doel van Bravis ziekenhuis: om de beste patiëntenzorg in
West-Brabant en het oosten van Zeeland te realiseren, samen
met de patiënt en zorgpartners. De slogan daarbij is “samen
wordt je beter”.
• Doel van de Vrienden: de overheid en verzekeraars stellen
geld beschikbaar voor de deskundige behandeling en
verzorging van patiënten en voor de noodzakelijke apparatuur.
Onze zorg gaat verder en daar hebben we meer geld voor
nodig.
• Wij willen er alles aan doen om voor patiënten en hun
naasten een verblijf in het Bravis ziekenhuis zo prettig
mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig,
waarvoor wij, Vrienden van het Bravis ziekenhuis, ons van
4
harte inspannen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken
door:
• Het bijeenbrengen en beheren van gelden om de doelstelling
te realiseren.
• Inventariseren en beoordelen van projecten die
beantwoorden aan de doelstelling.
• Het kweken van goodwill.
• Het ontplooien van andere activiteiten welke het bestuur ter
bereiking van het doel van de stichting wenselijk acht.
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De manier waarop de stichting geld werft;
•
•
•
•
•
•

Vrienden
Eenmalige gift
Periodiek schenken
Legaat of erfstelling
Fonds op naam
Speciale actie
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Het beheer & vermogen:
• Het beheer van het vermogen van de stichting wordt bancair
beheerd. Er vinden geen beleggingen of andere vormen van
vermogensbeheer plaats.
• Het vermogen wordt besteed aan projecten in het Bravis
ziekenhuis ter verhoging van het welzijn van de patiënt.
• Volledige transparantie over herkomst en besteding van de
gelden door een goede communicatie is cruciaal.
• De financiële administratie en beheer worden verzorgd door
de penningmeester uit het bestuur van de Stichting conform
de richtlijnen die de fiscus stelt ten aanzien van ANBI’s.
• Er worden geen financiële vergoedingen aan het bestuur
verstrekt.
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Randvoorwaarden;
• Doelstelling en doelgroep van project komen overeen met die van de
Stichting Vrienden van het Bravis Ziekenhuis.
• Het project sluit aan bij het beleid en de visie van het Bravis Ziekenhuis.
• Het Ziekenhuis garandeert de uitvoering van het project binnen de
daarvoor per aanvraag vastgestelde termijn.
• Het project kan niet uit reguliere middelen van het Bravis Ziekenhuis
worden betaald.
• Het imago van het ziekenhuis en Stichting Vrienden wordt versterkt door
het project.
• De kosten van het project bevatten geen exploitatiekosten, zoals
personele kosten, onderhoud.
• De aanvraag voor het project is concreet uitgewerkt en bevat onder meer
een volledig overzicht van de kosten en de realisatietermijn.
• De aanvrager van het project is betrokken bij het initiatief.
• Projecten zijn aansprekend, zowel voor de doelgroep als voor de gever.
• Het project kan geëvalueerd worden.
• Aanvragers van een project dienen hun medewerking te geven voor
publiciteit voor het project .
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• De Stichting zal voldoen aan de vereisten van de
belastingregels voor een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), zodat de Stichting is vrijgesteld van
betaling van successie- of schenkingsrechten en
geldgevers hun giften kunnen aftrekken van
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
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Het bestuur:
• De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een
door het bestuur te bepalen aantal leden met een minimum van vijf
leden. Tenminste de helft van de bestuursleden dient werkzaam te
zijn binnen de organisatie van het ziekenhuis.

• De Stichting heeft een comité van aanbeveling
• Contact en informatie:
via het contactpersoon van de Stichting;
Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal
Jette Bijleveld 088 7068527
E-mail: vriendenvanbravis@bravis.nl
• Website: www.vriendenvan.bravisziekenhuis.nl
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Verdiepingsslag in 2017
• De stichting zal in 2016 een groei door maken en er zal
worden voortgebouwd op de activiteiten uit voorgaande
jaren van de twee stichtingen.
• Van een bouwjaar in 2016 naar een verdiepingsjaar in
2017.
“ Hoe concreter, hoe beter”. Van Belang is dat mensen
beseffen dat de extra voorzieningen niet of niet helemaal
uit eigen middelen betaald kunnen worden. Hoe meer
direct toegevoegde waarde een project heeft voor de
patiënten, hoe eerder mensen geneigd zijn te steunen.
11

