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1. Inleiding. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden Parkhove, hierna te noemen Vrienden, heeft in 

2007 het eerste beleidsplan voor de periode 2007 tem 2012 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, omdat de huidige werking in van de stichting vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid zich nu eenmaal doorontwikkeld.  

 

2. Ontstaan. 

De locatie Parkhove is ooit ontstaan uit een in 1925 samengaan van de Leeuwarder 

Vereniging Bestrijding Tuberculose, de Vereniging Bevordering Belangen TBC Patiënten, 

de Christelijke Vereniging Draagt Elkanders Lasten en de Rooms Katholieke Vereniging 

Herwonnen Levenskracht. In 1927 is dat samengaan bekrachtigd in één rechtspersoon, die 

eerst als tuberculosebehandelcentrum is begonnen. Vooral dr. Hijmersma, die voorzitter 

was van 1940 – 1975 heeft zich enorm ingezet voor het centrum. Later is dit centrum 

omgezet naar een verpleeghuis voor somatisch zieken. Sinds 1973 heet het Stichting 

Leeuwarder Parkherstellingsoord. In 1988 is het verpleeghuis vergroot en uitgebreid met 

psycho-geriatrische zorg en ging de organisatie Stichting Verpleeghuis Parkhove heten. 

Deze stichting is gefuseerd met een nabij gelegen verzorgingshuis tot Stichting Potmarge, 

die vervolgens is opgegaan via fusie in de Stichting Palet.  

De Vrienden zijn al ver voor de tijd van de uitbreiding ontstaan, namelijk in 1955. De 

aanleiding was de veranderende regelgeving op het gebied van de zorg, zodat het 

noodzakelijk werd private steunactiviteiten in een eigen entiteit onder te brengen.  

De Vrienden hebben vervolgens ieder jaar steun verleend aan zaken die voor de bewoners 

van het verpleeghuis het verblijf veraangenaamden. 

 

3. Doelstellingen. 

De hoofddoelstelling van het verpleeghuis is om verpleegbehoeftige ouderen 24-uurs zorg 

en behandeling te bieden binnen een setting van verschillende disciplines. 

Daarnaast biedt het verpleeghuis dagbehandeling voor thuiswonende ouderen, die naar het 

verpleeghuis worden vervoerd en aan het eind van de dag teruggebracht worden. Voor 

zover verpleeghuiszorg in een extramurale setting wordt geboden, voeren de 

behandelende disciplines de behandeling bij de cliënt thuis uit. 

 

De Stichting Vrienden Parkhove heeft als doelstellingen: 

1. Het verlenen van financiële steun voor bepaalde doeleinden en het verstrekken van 

bepaalde goederen ter fine van het veraangenamen van het verblijf in het verpleeghuis 

Parkhove 

2. Het verlenen van financiële steun aan personen woonachtig of verzorgd in het 

verpleeghuis. 

In de praktijk komt de tweede doelstelling niet meer voor, omdat via verzekeringen of 

overheid de persoonlijke financiële kant over het algemeen wel geregeld is. De Vrienden 

zijn in de praktijk altijd met de eerste doelstelling bezig. De tweede doelstelling is ooit 

blijven staan omdat tijden ook weer kunnen veranderen.  
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4. Inkomstenverwerving. 

De inkomsten voor de Vrienden komen uit: 

 

A. Vermogensbaten. 

Het particulier bijeen gebrachte vermogen wordt als stamvermogen beschouwd. De 

omvang daarvan is € 190.000,00. Een groot deel van het stamvermogen is belegd in 

beleggingen met laag risico, conform het ingestelde beleggingsbeleid. Het 

beleggingsbeleid is vastgelegd. Het grootste deel van de jaarlijkse bestedingen komt uit 

deze bron. 

 

B. Legaten en giften. 

Een enkele keer is er sprake van een legaat. Deze bevatten veelal geen clausule dat slechts 

de opbrengst van het vermogen mag worden benut. Waar dat wel zo is wordt gehandeld 

volgens de wil van de schenker.  

Giften komen niet zo veel voor, maar er wordt gestimuleerd dat op vrijwillige basis in 

projecten wordt meegedaan via giften. De Vrienden hanteren wel het giftenstelsel maar 

geen donateursstelsel.  

 

C. Overige inkomsten. 

In samenwerking met het verpleeghuis worden er acties opgezet om voor een bepaald doel 

mee te doen. Te denken valt dan aan acties met voeding, gezellige middag en spel. 

 

D. Fondsen. 

Een enkele keer wordt een project opgezet, waarin de Vrienden wel participeren met een 

bijdrage, maar dat te groot is om zelfstandig te realiseren. Er wordt dan aan de hand van 

een projectplan gericht samengewerkt met regionale en/of landelijke fondsen. 

In de toekomst kan het ook een projectsamenwerking zijn met een andere 

Vriendenstichting binnen Palet indien een verpleeghuisdeel is verplaatst. 

 

5. Beheer van het vermogen. 

A. Stamvermogen. 

Het stamvermogen is vastgesteld op € 190.000,00. Het vermogen wordt aangewend om 

over een lange reeks van jaren als inkomstenbron te fungeren. Daarnaast heeft het 

vermogen een bufferfunctie. Om de slijtage van het vermogen door verloop van de tijd op 

vangen wordt een toevoeging van 2% per jaar voldoende geacht om al te grote erosie 

vanwege de inflatie te voorkomen. Het percentage is gebaseerd op de 

vastgoedontwikkeling over een zeer lange reeks van jaren, waarbij gemiddeld 2% stijging 

de uitkomst was. 

 

Het vermogen wordt gespreid belegd om risico ’s zoveel mogelijk in te dammen. 

Vrijvallende beleggingen worden zoveel mogelijk direct herbelegd. De portefeuille wordt 

aan de hand van de rente- en marktontwikkeling in samenstelling gewijzigd. Het 

beleggingsbeleid wordt eens per vijf jaar herzien. 

 

6. Besteding van de inkomsten. 

Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld, waarbij aan de hand van de geschatte 

inkomsten een bedrag beschikbaar komt om bijdragen te leveren aan wensen, die in het 

kader van de statutaire doelstellingen inpasbaar zijn. Bij aanvragen vanuit het 

verpleeghuis wordt op basis van een afweging van het bestuur overgegaan tot het wel, 

geheel of gedeeltelijk, of niet honoreren van het verzoek. Het kan zijn dat een jaar niet 
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altijd geheel sluitend is. Soms zijn de benodigde bijdragen groter en soms kleiner. Het 

bestuur streeft ernaar gemiddeld over de jaren het totale bedrag te hebben besteed. Het 

bestuur behoudt zich ook de vrijheid voor om een projectfinanciering over meerdere jaren 

te spreiden dan wel cofinanciering te vragen. 

 

Uiteraard zijn jaarlijks enige algemene kosten aan de orde en zal de inflatiecorrectie, zoals 

hiervoor beschreven, worden begroot. Bestuurders zijn onbezoldigd. Eventueel 

voorgeschoten kosten worden terugbetaald. 

 

Jaarlijks wordt in de jaarrekening een tabel bijgehouden, die de bestedingen over de reeks 

van vijf jaar in beeld brengt tegenover de beschikbare inkomsten voor het doen van 

bijdragen. Deze dient per saldo ongeveer op nul te sluiten. In principe is de beleidslijn om 

75% van de inkomsten (exclusief het effect van de waardeverschillen) te besteden en de 

rest voor vermogensgroei aan te houden. De inkomstenbestedingslijn en de 

inflatiecompensatielijn kunnen vanwege de verhouding in inkomsten en vermogen met 

elkaar schuren. De bestedingenlijn zal bij een schurende werking voorrang krijgen omdat 

de Vrienden haar doelstelling moet uitvoeren.  

 

Omdat de stichting al lang bestaat is er een aanzienlijk trackrecord opgebouwd. Alleen de 

laatste 8 jaar wordt als voorbeeld van de activiteiten hier getoond. Dit beslaat de gehele 

voorgaande beleidsplanperiode van vijf jaar en de aansluiting met enkele jaren daarvoor. 

 

Jaar Besteding Bedrag 

2005 Spelmateriaal en leeshoek € 6.815 

2006 Recreatieruimte € 6.700 

2007 Koffiehoek en leestafel € 6.670 

2008 Recreatieruimte en grutterswinkel € 4.310 

2009 Herinrichting recreatieruimte € 3.870 

2010 Geen aanvraag € 0 

2011 Noordrand en recreatieplan € 11.555 

2012 Recreatieplan € 12.285 

. 

  

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. 

 

  

 

 


