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Opgemaakt te Leeuwarden
Vastgesteld door het Bestuur .

1. Inleiding.
Het bestuur van de Stichting Vrienden , hierna te noemen Vrienden, heeft in 2013 het
eerste beleidsplan voor de periode 2013 t/m 2016 vastgesteld. De noodzaak om een
beleidsplan te hebben is verbonden met de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
status van de stichting en is vanuit de voorwaarden van de Belastingdienst een
voorwaarde.
Daarnaast is het belangrijk om een lijn te hebben hoe met bepaalde onderwerpen wordt
omgegaan. Dit om alles wat duidelijker te krijgen.
2. Ontstaan.
Op 22 maart 1758 werd aan de Grote Kerkstraat 24 te Leeuwarden de eerste steen gelegd
voor het armenhuis van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Leeuwarden.
In 1981 heeft het college van Diakenen van de Hervormde Gemeente Leeuwarden zijn
bevoegdheden overgedragen aan het bestuur van de “Hervormde Stichting De Hofwijck”.
Deze stichting exploiteerde een verzorgingshuis en een verpleeghuis in de Leeuwarder
binnenstad.
In 1987 verhuisde de Hofwijck naar haar nieuwe huidige locatie aan de Dirk Zeperweg 2.
Sinds 1996 wordt de Hofwijck bestuurd door de Stichting Palet. De aan de Hofwijck
Verbonden Stichting Vrienden van de Hofwijck heeft na de fusie evenwel haar autonomie
behouden.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hofwijck bestaat uit een voorzitter,
secretaris, penningmeester, een bewoner en een medewerker van Palet.
3. Doelstelling
De hoofddoelstelling van het verpleeghuis is om verpleegbehoeftige ouderen 24-uurs zorg
en behandeling te bieden binnen een setting van verschillende disciplines.
De Stichting Vrienden van de Hofwijck heeft als doelstelling:
Het verlenen van financiële steun voor bepaalde doeleinden ten behoeve van projecten die
een meerwaarde betekenen voor woon- en werksfeer in de Hofwijck en bijbehorende
aanleunwoningen.
4. Inkomstenverwerving.
De inkomsten voor de Vrienden komen niet uit subsidies maar worden verkregen uit:
A. Vermogensbaten.
B. Legaten en giften.
C. Overige inkomsten.
D. Fondsen.
5. Beheer van het vermogen
Het bestuur heeft in 2014 het weerstandsvermogen vastgesteld op € 100.000. Dit
vermogen dient als niet besteedbaar te worden aangemerkt en fungeert als inkomstenbron
voor een reeks van jaren. Dit vermogen wordt ieder jaar vermeerderd met 2% wegens
geldontwaarding.
Dat deel van het vermogen dat boven het weerstandsvermogen uit stijgt, is beschikbaar
voor het verstrekken van bijdragen in overeenstemming met de doelstelling. Dit vrije
vermogen en het weerstandsvermogen, samen het totale vermogen, worden belegd in
risicomijdend kapitaal. Naast het aanhouden van liquide middelen in rekening-courant,
wordt daarom louter waardevast belegd in direct opeisbare spaargelden, spaardeposito’s
en staatsobligaties.
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Het beleggingsbeleid wordt eens per vijf jaar geëvalueerd, maar hoogstwaarschijnlijk niet
gewijzigd.
6. Besteding van de inkomsten
Halfjaarlijks worden de bijdrageverzoeken vanuit het verpleeghuis geïnventariseerd en
passende bij de begrote inkomsten al dan niet toegekend. Aan de hand van de geschatte
inkomsten en de hoogte van de hiervoor benoemde vrije reserve worden de voor bijdragen
beschikbare middelen vastgesteld. Bij honorering van de verzoeken wordt op basis van
een afweging door het bestuur overgegaan tot het geheel of gedeeltelijk toekennen van het
verzoek. Het kan zijn dat het ene jaar de bijdragen groter en het andere jaar kleiner zijn
dan . Het bestuur streeft ernaar door de jaren heen de ontvangsten en uitgaven gelijk te
laten zijn.
De jaarlijkse algemene kosten blijven nagenoeg geheel beperkt door de bankkosten. De
kosten van de vergadering worden gedragen door het verzorgingshuis en de bestuursleden
ontvangen geen vergoeding. De inflatiecorrectie, zoals hiervoor beschreven, wordt niet
begroot. Eventueel voorgeschoten kosten worden terugbetaald.

7. Duur en evaluatiemoment.
Er is afgesproken een beleidsplan voor de duur van vijf jaar op te stellen. Dat is een
redelijk overzienbare periode. De voorbereiding voor het volgende plan zal na de
najaarsvergadering van 2017 beginnen. Halverwege de geldende periode kan het bestuur
even toetsen of het plan nog aanpassing nodig heeft.
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