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1. Inleiding.
In juni 2007 nam het bestuur het eerste beleidsplan 2007-2012 aan. In mei 2013 is het
beleidsplan 2013-2018 aangenomen. Dit heeft de geldigheidsduur overschreden, zodat voor
een nieuwe vijfjarige periode een beleidsplan wordt vastgesteld.
Er liggen verschillende redenen aan ten grondslag. De verzorgingshuizen zijn veranderd in
zorgcentra met dagopvang, kleinschalig wonen en verpleeghuiszorg.
Daarnaast vereist de Belastingdienst dat er een beleidsplan is in het kader van de fiscale
positionering als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

2. Ontstaan.
De locatie Skilhiem is ontstaan, nadat er voor de oude gemeentelijke Piter Jurjenshôf
nieuwbouw in de plaats was gekomen, waaraan vervolgens de nieuwe naam Skilhiem is
gegeven. Het woord skil in de naam staat voor schelp.. Afdelingen hebben ook namen van
schelpen.
Skilhiem heeft in 1997 aansluiting gezocht bij een grotere organisatie, Stichting Palet.
Sinds 1 januari 2017 is Palet opgenomen in een grote organisatie, de Kwadrantgroep..
De Vrienden zijn ontstaan in 2001 uit een voortzetting van een eerder initiatief, dat door een
comité van aanbeveling was genomen.

3. Doelstellingen.
De hoofddoelstelling van Skilhiem is om ouderen een veilige en een verzorgde woonplek te
bieden.
De veiligheid betreft vooral het punt, dat indien nodig, er iets is, hulp vrijwel direct bij de
hand is. De zorg gaat zowel om psychische, lichamelijke en huishoudelijke zorg.
De doelstellingen van de Vrienden zijn volgens de statuten:
Het verlenen van financiële steun voor bepaalde doeleinden en het verstrekken van bepaalde
goederen, het een zowel als het andere, zulks ter veraangenaming van het verblijf in
zorgcentrum Skilhiem.
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4. Inkomstenverwerving.
De inkomsten voor de Vrienden komen uit diverse bronnen.
A. Donaties, giften en legaten.
De stichting hanteert giften – en donatiestelsel. De donateurs worden geworven onder
bewoners, familie, kennissen en andere belangstellenden voor het werk van de
Vriendenstichting. Wanneer er aan een project wordt gewerkt komt er af en toe spontaan een
gift binnen. Tot op heden zijn er geen legaten ontvangen.
B. Acties.
Ten tijde van onderhanden project helpt de locatie meestal spontaan mee door een actie voor
het goede doel op touw te zetten. Dat kan een actie in de sfeer van sport en spel (bijvoorbeeld
een draaiend rad actie) zijn. Andere acties kunnen op het gebied van voeding, kennis of
hulpacties liggen.

C. Fondsenwerving.
Veelal worden de goede doelen op projectbasis uitgevoerd. Nadat de bewoners hebben
aangegeven, waaraan zij behoefte hebben, wordt er binnen het bestuur een project op touw
gezet. Nadat een onderzoek naar de prijs van het project is gedaan, bepaald is hoe dat
gefinancierd zou kunnen worden, wordt een scala aan activiteiten voor het doel ingezet.
Meestal worden regionale fondsen aangeschreven.
D. Overige baten.
Het vermogen van de stichting is maar gering. Er worden enige baten uit rente uit vermogen
verworven.
5. Beheer van het vermogen.
Het vermogen is maar gering. Tot op dit moment is een deel van het vermogen apart gezet op
een spaarrekening.
De Vrienden hebben tot op heden projectmatig kunnen werken, waardoor een grote
vermogensbuffer niet zozeer aan de orde is. Om het vermogen tegen slijtage te beschermen
vanwege de tijd, wordt jaarlijks een toevoeging van 2% voldoende gevonden 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 de uitkomst gemiddeld
2% was.
6. Besteding van de inkomsten.
Een project wordt steeds als afgerond geheel “opgeleverd” aan de locatie. Dat gebeurt
meestal met een overdracht aan de locatie, waaraan specifieke aandacht wordt besteed. Alle
inkomsten ten tijde van een project worden zoveel als mogelijk daaraan besteed. Na afloop is
het voornemen om bij grotere projecten in de jaarrekening de opstelling te geven wat het
project heeft gekost en hoe de middelen hiervoor zijn verkregen.
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Voor zover er algemene middelen binnenkomen worden hieruit ook de algemene kosten
bestreden, zoals een bloemetje, kamer van koophandel e.d. en de jaarlijkse toevoeging van de
inflatiecorrectie.
Het trackrecord van de stichting over een periode van de acht laatste jaren is:
Jaar Actie
2010 Geluidsinstallatie zalen
2011 Tuinkas
Biljart opknappen
2012 Apparaat met beamer aansluiting
Foto camera locatie Petterhústerstate
2013 Camera locatie Petterhústerstate
2014 Ringleiding in de Dobbe
2015 Optreden A. Douma,
licentie en garantie Brain trainer Plus
Opknappen Biljartruimte en Hal
2016 Buitenbanken en schuifplanken bingo
2017 Kussens op buitenbanken

Bedrag
€ 4.000,00
€ 3.587,15
€ 1.109,81
€ 2.320,50
€ 129,00
€ 178,90
€ 1.514,60
€ 300,00
€ 853,05
€ 3.055,45
€ 1.150,00
€ 895,40

7.Duur en evaluatiemoment.
Het beleidsplan is voor een periode van vijf jaar opgesteld. Dat is een redelijk overzienbare
periode. De voorbereiding voor het volgende plan zal na de najaarsvergadering van 2022
beginnen. Halverwege de geldende periode kan het bestuur even toetsen of het plan nog
aanpassing nodig heeft.
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