Beleidsplan Stichting Vrienden van Villa ExpertCare
BELEIDSPLAN
1.1 INLEIDING
Stichting Vrienden van Villa ExpertCare is opgericht in december 2018 en is exclusief verbonden met
Villa ExpertCare. Villa ExpertCare is er voor kinderen die chronisch en/of ernstig ziek zijn, en vaak 24
uur per dag zorg nodig hebben. Villa ExpertCare biedt intensieve verpleging aan kinderen van 0-18
jaar. Daarnaast is Villa ExpertCare een medisch kinderdagverblijf met flexibele opvangmogelijkheden
en heeft het een hospice functie.
Villa ExpertCare was tot 2015 onderdeel van het Rode Kruis en bekend onder de naam Mappa
Mondo. In 2016 is Mappa Mondo onderdeel geworden van ExpertCare BV onder de naam Mappa
Mondo Kinderhotels BV. Medio 2019 is de naam gewijzigd in Villa ExpertCare BV.
1.2 MISSIE
Het doel van de stichting is het bevorderen van en het bijdragen aan het welzijn van zieke kinderen
die thuis niet de benodigde zorg kunnen ontvangen en van kinderen die geen thuis hebben.
De Stichting Vrienden van Villa ExpertCare wil dit realiseren door zo breed mogelijk de financiële
randvoorwaarden te creëren voor door de huizen van Villa ExpertCare aangevraagde projecten
gericht op zorg en welzijn. Het Bestuur van de Stichting Vrienden beoordeelt de projectaanvragen
waarvoor geen of onvoldoende financiering bestaat vanuit de reguliere exploitatie van de locaties.
De Stichting Vrienden van Villa ExpertCare heeft ten doel:
• het financieel ondersteunen van (extra) activiteiten en middelen ten behoeve van de locaties van
Villa ExpertCare in Rijswijk, Waalre, Wezep en Vleuten en eventueel nog te openen locaties. Ten
behoeve van objectivering en de ruimere belastingaftrek mogelijkheden zal de ANBI-status worden
aangevraagd.
• het wekken van belangstelling voor het werk van Villa ExpertCare en het vergroten van de
naamsbekendheid bij particulieren en instellingen ten behoeve van fondsenwerving.
2. BELEID
2.1 KADER
Hoewel stichting Vrienden van Villa ExpertCare een zelfstandige stichting is en een eigen beleid
voert, zijn er vaste aanspreekpartners waarmee zij haar doel probeert te bereiken. Deze
gesprekspartners zijn de managers en medewerkers van Villa Expertcare.
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Deze partners zullen zo nodig worden uitgenodigd bij de bestuursvergaderingen, maar zijn niet
beslissingsbevoegd. Daarnaast is er zo nodig contact met de locatie ondersteuners en de
medewerker marketing die verbonden is aan Villa ExpertCare / ExpertCare
2.2 DOELEN EN SPEERPUNTEN
Algemeen kan het doel van de stichting omschreven worden als het financieel mogelijk maken van
zaken die buiten het instellingsbudget vallen en die niet op een andere manier gefinancierd kunnen
worden, maar die voor de zorg en welzijn van de kinderen van grote betekenis zijn. De stichting
bewaakt dat de ontvangen gelden worden besteed aan de door de stichting goedgekeurde projecten
en zal daarover transparant rapporteren.
De stichting heeft als speerpunt om zaken en activiteiten die het welzijn van de bewoners
bevorderen financieel te ondersteunen, dit in de ruimste zin van het woord. Hierbij kan gedacht
worden aan speeltoestellen of een vorm van vrijetijdsbesteding, maar ook het tijdelijk roze verven
van een kamertje van een terminaal ziek kind of het opknappen van de gemeenschappelijke ruimtes
zouden daar onder kunnen vallen, indien daar geen regulier budget voor is.
Bij iedere aanvraag wordt gekeken naar een goede balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en kosten.
Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
• Alleen aanvragen van Villa ExpertCare komen in aanmerking voor financiële ondersteuning door
stichting Vrienden van Villa ExpertCare.
• Aanvragen dienen te passen in de vastgestelde doelen en speerpunten.
• Aanvragers volgen de vastgestelde procedure (zie bijlage 1 en 2) voor het indienen van een
aanvraag.
• Aanvragen worden alleen gehonoreerd als zij goedgekeurd zijn door het bestuur van de
stichting.
• Stichting Vrienden van Villa ExpertCare bekostigt alleen de aanvragen die niet door een andere
financieringsstroom mogelijk gemaakt kunnen worden.
• Stichting Vrienden van Villa Expert Care draagt alleen zorg voor de financiering niet voor de
praktische uitvoering.
• Wanneer een aanvraag meer dan 2500,- euro bedraagt, zal hiervan een project gemaakt moeten
worden en gezocht worden naar externe sponsoring.
2.3 FINANCIELE BRONNEN
De grootste financiële bron zijn donateurs; dit zijn voornamelijk ouders, familieleden en vrienden
van de kinderen, maar ook mensen of organisaties die deze zorgvorm een warm hart toe dragen en
hieraan gericht willen bijdragen.
Daarnaast kunnen ook bedrijven, scholen, verenigingen en andere fondsen en stichtingen
aangeschreven worden. Met name voor grote aanvragen zal sponsoring via fondsen en bedrijven
worden gezocht.
2.4 PR
Communicatie binnen en buiten Villa ExpertCare is voor stichting Vrienden van Villa ExpertCare van
noodzakelijk belang. Hiertoe zullen we activiteiten ontwikkelen in diverse media en op diverse
wijzen. (bijeenkomsten, mailingen etc. ) Wanneer de stichting wat langer functioneert zal gekeken
worden naar een periodieke nieuwsbrief, maar ook andere kanalen zoals de eigen website en sociale
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media zullen door de stichting worden onderzocht en benut. De eigen website wordt binnenkort
gerealiseerd.
2.5 BELONINGSBELEID
Binnen stichting Vrienden van Villa ExpertCare zijn alle werkzaamheden onbezoldigd.
3. MEERJARENPLAN
3.1 JAARPLANNING
Praktisch gezien vallen de activiteiten van de Stichting Vrienden samen te vatten in het volgende
overzicht. Er zullen minimaal 4 vergaderingen per jaar plaatsvinden, waarin naast de structureel bij
de stichting horende werkzaamheden, zoals het organiseren en ondersteunen van de geplande
fondsenwerving en inzamelingsacties de onderstaande zaken aan de orde komen.
1e kwartaal: controle jaarverantwoording en beoordelen aanvragen van huizen/ financiële
verantwoording stand van zaken
2e kwartaal: beoordelen aanvragen van huizen / financiële verantwoording stand van zaken
3e kwartaal: beoordelen aanvragen van huizen / financiële verantwoording stand van zaken
4e kwartaal: beoordeling aanvragen van huizen / financiële verantwoording stand van zaken,
afronding van het jaar en maken van de nieuwsbrief
3.2 MEERJARENPLAN
‘Waar willen we in 2022 staan en hoe doen we dat?’
Het politieke klimaat in de zorgsector is er al jaren lang één van bezuinigen en spaarzaam zijn.
Hierdoor wordt er als eerste bezuinigd op niet zorg gerelateerde zaken en activiteiten. Binnen de
budgetten is steeds minder ruimte voor zaken die het welzijn bevorderen.
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de draagkracht van de ouders, terwijl deze voor deze
doelgroep in het dagelijkse leven al vaak veel extra financiële lasten hebben door de ziekte van hun
kind.
Voor het welzijn van juist deze kinderen zal er op de stichting Vrienden van Villa ExpertCare steeds
meer een beroep gedaan worden. Wij zullen telkens kritisch moeten kijken naar wat kan de locatie
zelf betalen uit reguliere bronnen en wat wordt uit onze middelen betaald.
Voor grote aanvragen zal sponsoring via bedrijven of fondsen aangevraagd worden.
In de aanloopfase is het vooral van belang dat stichting Vrienden van Villa ExpertCare vitaal wordt
zowel
financieel als met mankracht.
Stichting Vrienden van Villa ExpertCare heeft de onderstaande doelen.
• een gezonde structurele financiële basis van minstens 30 vaste donateurs; scheidende
bestuursleden worden vervangen door nieuwe bestuursleden
• er is structureel overleg met het management van Villa ExpertCare
• de informatievoorziening rondom de Stichting Vrienden is optimaal aanwezig (website, mail,
post, informatie)
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3.3 FINANCIEEL
Meerjaren begroting (2019-2021) Stichting Vrienden van Villa ExpertCare
Inkomsten kant

2019

2020

2021

Inkomsten donateurs

900

1.800

3.000

Inkomsten uit fondsen

3.000

6.000

9.000

Inkomsten uit sponsor activiteiten

2.500

5.000

5.000

inkomsten giften, legaten e.d.

1.000

2.000

3.000

inkomsten overige, lokale acties e.d.

3.000

3.000

3.000

10.400

17.800

23.000

2020

2021

Uitgaven kant
Aanloop en oprichtingskosten
bestuurskosten pm

2019
500

250

-

-

-

-

Inrichting en onderhoud website

1.000

500

500

promotie materialen

1.500

3.000

4.000

budget sponsor acties

1.000

1.000

1.000

4.000

4.750

5.500

6.400

13.050

17.500

Prognose ter beschikkingstelling

-/-5.000

-/-10.000

-/-15.000

Toe te voegen aan basis reserve

1.400

3.050

2.500

Saldo stichtingskosten
Resteert voor projecten:

4. BESTUUR
Het bestuur van stichting Vrienden van Villa Expertcare bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter
: Rob Hillebrand
Secretaris
: Morten Hjort
Penningmeester
: Robert Lechner
De stichting heeft momenteel naast en ter ondersteuning van het bestuur een functionaris die op
vrijwillige basis haar diensten verricht zonder zeggenschap in het bestuur.
Directeur Fondsenwerving
: Jolanda Tijhuis
__________
___
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