Beleidsplan 2018
Doelstelling
Stichting Vrienden van de Stichting Brentano Amstelveen (hierna te noemen Vrienden van
Brentano) met zetel te Amstelveen is opgericht op 17 juni 1987 en heeft statutair als
doelstelling het verlenen van financiële steun aan de door Stichting Brentano Amstelveen
(hierna te noemen Brentano) beheerde zorginstellingen voor zover dit betreft
aanschaffingen en activiteiten die niet door Brentano uit aan de haar ter beschikking
staande inkomsten bekostigd kunnen of mogen worden.
Werkzaamheden Vrienden van Brentano
De werkzaamheden van Vrienden van Brentano richten zich op het bijeenbrengen en
beschikbaar stellen van gelden nodig voor het bereiken van haar statutaire doelstelling en
het mede in verband daarmee regelmatig voeren van overleg met de Raad van Bestuur en
medewerkers van Brentano.
De wijze waarop fondsen worden geworven
Vrienden van Brentano verkrijgt de door haar benodigde gelden door:
• het werven van donateurs onder cliënten van Brentano en hun familieleden,
alsmede onder omwonenden van de zorgcentra;
• het aantrekken van sponsors;
• het verkrijgen van subsidies bij fondsen en overheidsinstellingen.
Beheer van vermogen
Het vermogen van Vrienden van Brentano wordt beheerd door haar penningmeester onder
verantwoording van het bestuur. Bedoeld vermogen wordt belegd in spaar- en
depositorekeningen bij een Nederlandse bankinstelling. De penningmeester legt rekening en
verantwoording af aan het bestuur die de door de penningmeester gevoerde administratie
doet controleren door een uit het bestuur telkenjare aan te wijzen kascommissie.
Besteding fondsen
Tot eind 2017 kreeg elke door Brentano beheerde zorginstelling van jaar tot jaar een door
het bestuur vast te stellen bedrag toegekend ter financiering van de door de betreffende
zorginstelling te verrichten aanschaffingen en uit te voeren activiteiten. Bedoeld toegekend
bedrag wordt beschikbaar gesteld op aanvraag van de betreffende zorginstelling en na een
daartoe door het bestuur genomen besluit.
Thans worden plannen ontwikkeld om, met ingang van 2019, jaarlijks één grote activiteit
voor de bewoners van onze locaties te organiseren. Ook wordt nagedacht om op een
andere, nieuwe wijze, sponsors hiervoor te vinden.
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