Stichting VRIENDEN VAN SENNA ZORG
Beleidsplan vastgesteld door het bestuur van

Stichting VRIENDEN VAN SENNA ZORG.
’s-Gravenzande, 7 oktober 2020
INLEIDING
De Stichting Vrienden van Senna Zorg is op 2 september 2020 opgericht door een aantal
maatschappelijk betrokken inwoners uit de Gemeente Westland (’s-Gravenzande) ter
ondersteuning van Zorginstelling Senna Zorg en haar cliënten.
Senna Zorg is werkzaam in de Gemeente Westland en Hoek van Holland en actief op het
terrein van Zorg Thuis, Individuele Begeleiding, Ontmoetingscentrum Onderdak (bestemd
voor mensen met geheugenproblemen) en AirBnB met zorg.
MISSIE EN VISIE
Nu en in de toekomst is er een toenemende behoefte aan zorg zoals die door Senna Zorg
wordt verleend. De Stichting Vrienden van Senna Zorg wil daar een ondersteunende
bijdrage aan leveren, ook gezien de ontwikkelingen die in de Gemeente Westland op ons
afkomen.
-

Een toenemend aantal mensen met dementie
Een groot aantal ouderen en alleenstaanden die zolang mogelijk zelfstandig willen
blijven wonen en indien mogelijk inclusief de zorg die daarbij nodig is zoals Senna
Zorg die aanbiedt. (zie bijlage)

DOELSTELLING
De Stichting heeft als doel het bijeen brengen van gelden en het hieraan geven van een
passende bestemming voor cliënten van Senna Zorg bedoeld voor aanschaffingen en
bestedingen die niet uit de gewone exploitatie kunnen worden bekostigd.
WERKWIJZE
De geldmiddelen om de doelstelling te realiseren zullen worden gevormd door:
-

Periodieke bijdrage van donateurs (particulieren en/of ondernemingen en
organisaties)
Schenkingen
Subsidies
Bijdrage van fondsen en bedrijfsleven
Erfstellingen en legaten

BESTEDING EN BEHEER
De directie en medewerkers van Senna Zorg kunnen voorstellen bij het bestuur van de
Stichting Vrienden van Senna Zorg indienen.
Ook kan het bestuur na overleg met Senna Zorg, zelf projecten initiëren.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Senna Zorg zal na afweging en overleg met
advisering van betrokkenen beslissen of gelden ter beschikking worden gesteld.

HUIDIGE SITUATIE
De Stichting Vrienden van Senna Zorg zal de aankomende periode aandacht besteden
om haar naamsbekendheid te vergroten in de Westlandse samenleving en haar inwoners,
alsmede bij bedrijven, organisaties en instellingen in het Westland.
Daarnaast zal de focus liggen op het werven van donateurs en het genereren van financiële
middelen om haar doelstelling te realiseren.
ANBI-STATUS
De Stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling, zodat zij is vrijgesteld van betaling van successie- of schenkingsrechten en
geldgevers hun giften kunnen aftrekken van inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.
COMMUNICATIE
Om effectief te kunnen communiceren met sponsoren, donateurs en andere
belangstellenden zal gebruik worden gemaakt van de website van Senna Zorg. Het gegeven
dat wij onder voorwaarden van de Belastingdienst een ANBI instelling mogen zijn, speelt
hierbij een rol.
Regelmatig verschijnt in de informatie onder het kopje “Stichting Vrienden van Senna
Zorg” een bericht over de activiteiten van de stichting.
Tevens is daar een contactformulier te vinden om donateur te worden
ORGANISATIE
Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen.
Bestuurders hebben geen arbeidsovereenkomst met Senna Zorg en genieten geen beloning
of vergoeding voor hun werkzaamheden.
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

: de heer C.H. Schwagermann
: mevrouw J. Brinkman-van Onselen
: de heer J. Huijsman
: de heer C.R. van Eekelen
: de heer J. Overkleeft

Postadres

: Stichting Vrienden van Senna Zorg
Oudelandstraat 1B, 2691 CB ’s-Gravenzande

ANBI

RSIN 861592177

KvK-nummer
Website
E-mail

: 80217818
: www.sennazorg.nl
: stichtingvriendenvan@sennazorg.nl

Telefoon

: 06-42056431

Bijlage
De te verwachte ontwikkelingen van mensen met dementie in de Gemeente Westland
Jaar:
Aantal:

2020
1800

2025
2300

2030
2700

2040
3700

(bron Alzheimer Nederland)

Inwoners in de Gemeente Westland 2019
De Lier

12.895*

’s-Gravenzande

21.800*

Honselersdijk

7.670*

Kwintsheul

3.890

Maasdijk

4.390*

Monster

13.995*

Naaldwijk

21.335*

Poeldijk
Ter Heijde
Wateringen
Totaal

Inwoners Hoek van Holland

6.575*
665*
15.910
108.625

10.155*

*In deze gemeenten wordt zorg verleend door Senna Zorg.
(Bron gemeente Westland)

2050
4600

