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Inleiding
Op 27 augustus 2020 is de Stichting Vrienden van ZorgSaam opgericht met als doel de
kwaliteit van zorg voor en het welzijn van de Zeeuws-Vlaamse bevolking te verbeteren door
initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen en daarbij de gemeenschap te betrekken.
Daarnaast richt de stichting zich op het bevorderen van het welzijn van bewoners, cliënten
en patiënten van ZorgSaam, met name ter zake van investeringen en activiteiten die niet uit
de reguliere middelen en budgetten kunnen worden voldaan.
Om deze initiatieven te kunnen ontwikkelen en ondersteunen werft de Stichting Vrienden
additionele middelen. Deze middelen worden ook ingezet om het welzijn van cliënten en
patiënten van ZorgSaam te bevorderen.
Bij het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten neemt de Stichting Vrienden van
ZorgSaam de kernwaarden van ZorgSaam als uitgangspunt; Persoonlijk, Vitaal en Samen.
Daarnaast zet de stichting het model “Positieve Gezondheid” van Machteld Huber centraal.
De Stichting Vrienden toetst alle aanvragen aan de hand van deze aspecten.
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Doelstellingen
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in art. 2 van de statuten en luidt als volgt:
a) het verlenen van steun, met name in financiële zin, aan de ZorgSaam Zorggroep
Zeeuws-Vlaanderen voor investeringen en activiteiten die niet uit de reguliere
middelen en budgetten kunnen worden voldaan.
b) Het verwerven van inkomsten ten behoeve van het aanbieden van zorg en
welzijnsvoorzieningen aan patiënten en cliënten van ZorgSaam.
c) Het financieren van projecten voor betere (zorg)voorzieningen van patiënten en
cliënten van ZorgSaam.
d) Bevorderen van betrokkenheid van personen bij de activiteiten van ZorgSaam.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
o Actieve fondswerving.
o Organiseren van geldwervende activiteiten.
o Organiseren van activiteiten die rechtstreeks ten hoeve komen van cliënten en
patiënten van ZorgSaam.
o Organiseren van activiteiten die bedrijven bindt aan de Stichting Vrienden van
ZorgSaam - opzetten van een business club achtige formule - waarbij de stichting
ook iets terug geeft aan de bedrijven / vrienden die zich verbinden aan de
stichting; wederkerigheid.
o Aandacht voor het welzijn van zorgmedewerkers, o.a. in tijden van Covid-19.

Doelstellingen 2020 - 2021
1. Relatiebeheer
Het succes van de Stichting Vrienden van ZorgSaam hangt mede af van de
donateurs en relaties. Zonder hen heeft de stichting geen bestaansrecht.
Relatiebeheer heeft daarom voortdurend de aandacht van het bestuur.
In de sponsorpropositie heeft de Stichting de verschillende Vrienden en
tegenprestaties vastgelegd.
2. Imago
Het is voor de Stichting Vrienden van belang dat zij een goed imago en
naamsbekendheid opbouwt.
3. Communicatiemiddelen
Bij de lancering van de Stichting Vrienden van ZorgSaam zijn diverse
communicatiemiddelen ontwikkeld, zoals een website, flyers / folders en social media.
In 2021 worden deze middelen actief ingezet om de naamsbekendheid te vergroten
en een imago op te bouwen.
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Activiteiten 2020 – 2021
1. December 2020 – Lancering stichting “Word vriend en steek onze zorgmedewerkers
een hart onder de riem”.
Hiervoor zijn de volgende acties uitgezet:
- flyer, poster, advertenties, persberichten
- bedrijven aangeschreven
- fondsenwerving opgezet
2. December 2020 - Ontzorg Pub-Quizz
Drie avonden een Online Pub-Quizz gepresenteerd door Maikel Harte voor
zorgmedewerkers van ZorgSaam. Doel: zorgmedewerkers in zware tijden van
COVID-19 ontspanning, plezier en teambuilding bieden.
3. 2021 - Opzetten van sponsorpakketten
De verschillende sponsorpakketten voor bedrijven (bedrijfsvrienden) worden
opgezet. Daarnaast wordt er van af de lancering van de pakketten, uitvoering
gegeven aan de inhoud van de pakketten.
4. 2021 - webinar “Vitaliteit in coronatijd”
De kennis die binnen ZorgSaam aanwezig is aanwenden om te delen met bedrijven
uit de regio. Webinar geeft bedrijven tips and trics over hoe zij hun medewerkers fit
(fysiek en mentaal) kunnen houden in tijden van COVID-19.
5. 2021 Vrienden van ZorgSaam organiseert jaarlijks een exclusieve bijeenkomst voor
haar vrienden waar naast de mogelijkheid om te netwerken men kan deelnemen
aan een uniek programma.
6. 2021 – Projecten vaststellen en uitvoeren
Projecten vaststellen waar de stichting haar bijdragen aan gaat leveren om deze te
realiseren. In 2021 wordt er één innovatief project en één sociaal project gekozen.
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Werkzaamheden van de Stichting
Het bestuur van de Stichting Vrienden van ZorgSaam zet zich in voor de realisatie van de
doelstellingen van de stichting. Daarbij zal in 2021 de nadruk liggen op de hierboven
genoemde doelstellingen voor dat jaar.
De stichting zet zich actief in om – in samenwerking met de lokale gemeenschap en
bestaande structuren – activiteiten te organiseren die de kwaliteit van zorg voor en het
welzijn van de Zeeuws-Vlaamse bevolking verbetert. Het model “Positieve Gezondheid” van
Machteld Huber staat daarbij centraal. Derden kunnen via de website een aanvraag indienen
voor steun en ondersteuning.
Het bestuur vergadert minimaal één keer per kalenderkwartaal. Tijdens de vergaderingen
worden de binnengekomen aanvragen besproken en komen de in het reglement vastgelegde
onderwerpen aan de orde.

Werving van inkomsten
De Stichting Vrienden van ZorgSaam zet zich in 2021 actief in om inkomsten te generen die
ten goede komen aan het realiseren van de doelen. Daartoe doen de bestuursleden een
beroep op diverse betrokken zakenrelaties, instanties en serviceclubs.
De stichting heeft bij de oprichting éénmalig een startkapitaal van €10.000,- ontvangen van
ZorgSaam.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting
Het vermogen van de Stichting wordt in liquiditeiten aangehouden om een tweetal redenen:
1. Voortvarend te kunnen handelen indien interessante projecten zich voordoen;
2. Het bestuur wil geen enkel beleggingsrisico lopen.
De gelden van de Stichting Vrienden van ZorgSaam worden aangewend voor de realisatie
van de beschreven doelstellingen.
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Uitgaven en kosten
In het reglement is vastgelegd hoeveel procent van het vermogen jaarlijks besteed mag
worden. Gehonoreerde projecten zullen opgenomen worden in het financieel jaarverslag.
Zoals in art. 1 van het reglement is vastgelegd, is het bestuur van de Stichting Vrienden van
ZorgSaam onbezoldigd. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in uitoefening
van hun functie gemaakte kosten. De lasten van de personele ondersteuning worden
gedragen door ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.

Evaluatie en controle
In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van de uitvoer van dit jaarplan bewaakt en
geëvalueerd. In het financieel jaarverslag, voorzien van een accountantsverklaring, wordt
hiervan verslag gedaan. De Belastingdienst ziet er op toe dat voldaan wordt aan de ANBIeisen.
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Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de
Stichting Vrienden van ZorgSaam op 3 maart 2021. .

