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Inleiding

Stichting Vrienden van Zorginstelling Villa Vrolijk (VZVV) beschrijft in dit document haar werkkader,
beleidsvoornemens, voorbeelden van ondersteuningsprojecten en de financiële uitgangspunten.
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1. DOELSTELLING

Stichting VZVV (Vrienden van Zorginstelling Villa Vrolijk) is opgericht in 2023 om de ondersteuning,
begeleiding en zorg aan kinderen en jongeren met een (zeer ernstige) meervoudige beperking te
faciliteren.

Ze verzorgt uitsluitend relevante investeringen en activiteiten waarvoor geen financiering via andere
wegen ( AWBZ, WLZ, WMO en PGB) beschikbaar is.

Het bestuur van VZVV zorgt er op basis van de statuten voor dat de stichting geen uitkeringen of
toezeggingen doet, indien de baten van de stichting niet toereikend zijn. De stichting voert haar
projecten pas uit als de financiering daarvoor is vastgesteld. Daardoor is er geen risico op financiële
tekorten of het ontstaan van verplichtingen die niet kunnen worden nagekomen.

Stichting VZVV heeft geen winstoogmerk.



2. DE DOELGROEP EN HET WERK DAT ZORGINSTELLING VILLA VROLIJK DOET

Villa Vrolijk verzorgt logeer-, dag-, en naschoolse opvang voor kinderen en jongeren met een (zeer
ernstige) meervoudige beperking:

● verstandelijke beperking (VG)
● ernstig meervoudige beperking (MB)
● ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EVMB)
● zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB)

die onder permanente begeleiding kunnen functioneren in een diverse groep kinderen en jongeren.

Dit zijn kinderen met een zorgprofiel Intensieve begeleiding en intensieve verzorging (VG 5); Wonen
met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG 6) ; (Besloten) wonen met zeer
intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG 7); en Wonen met begeleiding en
volledige verzorging en verpleging (VG 8).

Villa Vrolijk heeft als hoofddoel “Het ontlasten van ouders en een tweede thuis creëren voor hun
kinderen”. Ieder kind is anders, een individu met een eigen wil en eigen behoeften. Het
uitgangspunt van Villa Vrolijk is dat deze kinderen tot veel meer in staat zijn en een gezonder en
gelukkiger leven hebben met een persoonlijke en liefdevolle benadering. Villa Vrolijk biedt een plek
waar onze kinderen op hun manier oud kunnen worden.

De inrichting van de activiteiten van Villa Vrolijk is gebaseerd op een programma met vaste en
wisselende onderdelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is om met de kinderen naar buiten te
gaan om te fietsen, wandelen of voetballen, ieder op zijn eigen manier. Er is ook genoeg ruimte voor
rust. Het is belangrijk om een kind te kunnen ‘lezen’ en te laten doen waar behoefte aan is.

Voor de kinderen die dat nodig hebben wordt gebruik gemaakt van ondersteunende communicatie,
om hen hierop voor te bereiden. Hierbij kan worden gedacht aan; foto’s, pictogrammen en
verwijzers. In de weekenden, vakanties of tijdens de dagopvang worden er extra uitstapjes
georganiseerd zoals zwemmen, snoezelen in een snoezelcentrum, huifbedrijden ed.

Dagelijks wordt er gewerkt aan de doelen van de kinderen, voortgekomen uit de
begeleidingsplannen die zijn opgesteld in overleg met ouders, kinderdagcentra of scholen. Door
gezamenlijk aan dezelfde doelen te werken pakken de kinderen dingen sneller op.

Er zijn vaste groepsmomenten, zoals gezamenlijk eten, samen muziek maken of met zijn allen een
senso-activiteit beleven. Daarnaast heeft ieder kind ook zijn individuele momenten. Bijvoorbeeld
samen met een begeleider het oud-papier wegbrengen, een spelletje aan tafel doen, of met de
gordijnen dicht en de discobal aan, genieten van de lichtjes en het moment. Door de kleine groep,
in leeftijd en handicap variërend, kan er veel individuele aandacht gegeven worden.

Bij Villa Vrolijk komen kinderen met verschillende ontwikkelingsniveaus en deze mix maakt deze
zorginstelling zo bijzonder. Het contact tussen kinderen wordt aangemoedigd en gestimuleerd. Er
wordt met elkaar, en naast elkaar gespeeld. Er ontstaan de mooiste, meest onverwachte
vriendschappen.



3. WERKWIJZE VAN DE STICHTING

Stichting VZVV ontwikkeld een regionaal netwerk van personen en organisaties die bereid zijn om
de activiteiten voor mensen met beperking moreel, praktisch of financieel te ondersteunen. De
stichting ondersteunt projecten die niet via de gebruikelijke kanalen kunnen worden bekostigd. De
projecten zijn een aanvulling op de reguliere activiteiten en geen voorwaarde voor de continuïteit
van de begeleiding vanuit Villa Vrolijk. Voor wat betreft de uitvoering van dit
ondersteuningsprogramma worden de volgende beleidslijnen gehanteerd.

A. Stichting VZVV verzamelt bijdragen in geld of natura voor haar projecten. Donateurs kunnen
desgewenst hun bijdrage verbinden aan een specifiek project. Hun bijdrage blijft voor dat
project gereserveerd tot er voldoende middelen zijn ingezameld om het project te
realiseren.

B. Stichting VZVV realiseert (deel)projecten alleen als de financiering daarvan is gewaarborgd.

Zij accepteert voor (deel) projecten geen financiële tekorten en gaat verplichtingen aan

zonder dat de financiële invulling daarvan is gegarandeerd. Financiële bijdragen en/ of

toezeggingen die aan een deelproject zijn gelabeld, blijven gereserveerd totdat de

financiering voor het betreffende deelproject geheel is veilig gesteld.

C. Stichting VZVV doet geen financiële uitkeringen. Zo voorkomt zij dat schenkingen (in)direct
bijdragen aan particuliere inkomensvorming. Projecten die ze realiseert, blijven eigendom
van de stichting VZVV.

D. Gegeven op de veelal lange doorlooptijd bij het zoeken van fondsen, wordt de begroting van
projecten gebaseerd op een globale prijs-/kwaliteit oriëntatie bij mogelijke leveranciers. Als
er voldoende middelen zijn verzameld dan krijgt deze oriëntatie een vervolg in een formeel
offerte- en onderhandelingstraject om tot een optimale prijsstelling te komen.

E. Voor de financiering van projecten in het programma van stichting VZVV, benadert haar
bestuur fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren. Daarnaast organiseert het bestuur
ook specifieke acties.

F. Het bestuur vraagt Villa Vrolijk regelmatig feedback over de inzet en het effect van de door
de stichting mogelijk gemaakte projecten. Deze informatie vormt ook de basis voor een
(eventueel) door een donerende instelling gevraagde verantwoording.

4. BESTUUR EN ORGANISATIE

Het bestuur van VZVV is in 2023 opgericht. Het bestuur bestaat uit personen met expertise op
verschillende gebieden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Hidde Froentjes

Penningmeester: Paul Smit

Secretaris: Véronique Stegen



Stichting VZVV streeft naar een oneven aantal bestuursleden. Bij een vacature wordt zo spoedig
mogelijk een opvolger benoemd. In de tussentijd vormen de overgebleven leden het bestuur.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten.

De belangrijkste taken van het bestuur zijn:

● Het werven van de fondsen noodzakelijk voor het realiseren van de doelstelling
● Het selecteren van de projecten op basis van het vallen binnen de doelstelling van de

stichting en het voldoen aan de in het beleidsplan geformuleerde eisen.

Het bestuur verwacht voor de werkzaamheden van de stichting geen beroep te hoeven doen op
betaalde medewerkers.

5. WERVING EN BEHEER VAN FONDSEN

De werving van fondsen gebeurt hoofdzakelijk tijdens contacten met relaties.

Door zich te profileren in de regionale media en het organiseren van wervingsevenementen zoals
bijvoorbeeld een open dag, weten particulieren en organisaties die de doelstelling van de stichting
VZVV ondersteunen haar te vinden.

Dit wordt ondersteunt door de informatie op de VZVV-website en Facebookpagina en via
nieuwsbrieven.

6. VOORBEELDEN VAN TE ONDERSTEUNEN PROJECTEN

Het bestuur van stichting VZVV bepaalt hoe giften en donaties aan de stichting besteed worden. De
keuze voor financiering hangt af van de hoogte van de inkomsten van de stichting en de mate
waarin projecten passen bij de doelstelling van de stichting. Het bestuur waarborgt dat financiële
bijdragen aan een specifiek project ook voor die activiteit wordt ingezet. Voor inkomsten zonder
specifiek doel kiest het bestuur zelf voor een passende bestemming. Projecten gaan pas door als ze
volledig gefinancierd kunnen worden. Op dat moment volgt een formeel offertetraject.



Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijk te ondersteunen projecten.

Project Doel Begrote kosten

Vervanging van
de huidige bus.

Het mogelijk maken dat kinderen veilig
vervoerd worden naar de activiteiten van de
dagbesteding

€20.000,-

(te verdelen over
verschillende fondsen)

De installatie
van een tillift
mogelijk maken.

Het tillen van kinderen is voor begeleiders
vaak zwaar. Een tillift ondersteunt ze hierbij.

€10.000,-

Installeren van
domotica

Domotica maakt het mogelijk om de
begeleiders snel te waarschuwen als kinderen
in mogelijk gevaarlijke situaties terecht
komen.

€10.000,-

Snoezelkamer Hoewel het therapeutisch effect van een
snoezelkamer in veel studies erkend wordt,
worden de kosten hiervan niet vergoed door
de zorgverzekeraars.

€5.000,-

Aangepaste
speeltoestellen

De specifieke handicap van een aantal
kinderen maakt het niet mogelijk om van de
bestaande speeltoestellen gebruik te maken.

€5.000,-

7. FINANCIËN

● De ontvangen gelden zullen worden besteed aan de doelen zoals beschreven in de statuten.
Hierbij is het uitgangspunt om de wervings-, beheer- en administratiekosten zo laag mogelijk te
houden.

● De penningmeester zal elk jaar een jaarrekening opstellen. Het bestuur verantwoordt de
besteding van de giften via het jaarverslag.

● Geld dat voorafgaand aan de uitgaven is ontvangen wordt op de rekening courant of een
internet spaarrekening aangehouden en daarna besteed aan het beoogde doel.

● Een eventueel positief saldo bij liquidatie van de stichting zal worden besteed ten behoeve van
een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of ten behoeve van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.


