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Voorwoord 

 

In dit document presenteren wij ons beleidsplan voor onze vriendenstichting. Géén papieren tijger, 

maar een strategie die daadwerkelijk door al onze medewerkers (uit)gedragen wordt. In vogelvlucht 

beschrijven we wat onze dromen en ambities zijn en hoe we deze gaan verwezenlijken. We schetsen 

onze uitgangspunten en organisatievisie en beschrijven de pijlers van onze zorg en hulpverlening: 

accent op welzijn en present zijn in de wijken. Daarna komen de zaken aan de orde die nodig zijn 

voor de succesvolle implementatie van onze strategie. Ik wens u veel leesplezier.  

 

Hendrik Jan van den Berg 

Bestuurder 
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1. Inleiding  

 

Stichting Lelie Zorggroep (in het vervolg: Lelie zorggroep) biedt van harte vanuit een christelijke 

levensovertuiging ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. Stichting 

Vrienden van Lelie Zorggroep (in het vervolg: Vrienden van Lelie zorggroep) is opgericht om de zorg- 

en dienstverlening  te ondersteunen en te verankeren in de lokale samenleving. De vriendenstichting 

maakt voorzieningen en activiteiten mogelijk die aanvullend zijn op de reguliere zorg van Lelie 

zorggroep. Dit wordt uitgevoerd door fondsenwerving, de verkoop van producten, het werven van 

vrijwilligers en het organiseren van acties en evenementen. Op deze manier geeft Vrienden van Lelie 

zorggroep de zorg- en hulpverlening van Lelie zorggroep meerwaarde. Vrienden van Lelie zorggroep 

staat voor vriendschap, verbinding en nabijheid.  

 

Kansen 

Binnen Lelie zorggroep is het werven van vermogensfondsen goed belegd. Deze fondsen leveren een 

bijdrage aan projecten van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep kent een trouwe achterban met een 

grote betrokkenheid bij de organisatie en haar cliënten. De verwachting is dat de achterban van 

harte zijn steentje bij wil dragen aan Lelie zorggroep of wil groeien in mate van betrokkenheid. Dit 

biedt veel kansen voor Lelie zorggroep. Vrienden van Lelie zorggroep verbindt de achterban, kerken 

en het bedrijfsleven zodat de betrokkenheid ten volste benut kan worden.  

 

2. Bestuur 

 

Samenstelling 

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Vrienden van Lelie zorggroep. De Raad van 

Bestuur bestaat uit 2 leden. Dit betreft Hendrik Jan van den Berg, aanspreekpunt, en Joost Zielstra. 

Het betreft een collegiaal bestuur.  Hendrik Jan van den Berg en Joost Zielstra zijn bestuurder van 

Lelie zorggroep. In de statuten staat vastgelegd dat de Raad van Bestuur bestaat uit een bestuurder 

van Lelie zorggroep en een onbezoldigd extern bestuurder. Het huidige bestuur betreft dan ook een 

tijdelijk bestuur.  
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Ambitie Raad van Bestuur 

Godfried Bomans heeft gezegd: ‘Het is niet zozeer in nood dat men zijn vrienden kent; een echte 

vriend verheugt zich in je voorspoed’. Zo is het met onze vriendschap. We delen samen de passie voor 

de bewoners bij Lelie zorggroep en de cliënten voor Lelie zorggroep. Als vriend draagt u bij aan onze 

zorgzame democratie in Nederland. Door onze vriendschap draagt u bij aan een betere toekomst voor 

onze cliënten en bewoners. 

Beloningsbeleid                                                  

De stichting kent geen beloningen.  

Vergaderingen, besluitvorming en bevoegdheden                                                           

In de statuten van de stichting staan de regels omtrent vergaderingen, besluitvorming en 

bevoegdheden van de Raad van Bestuur beschreven.   

3. Doelstelling, visie en missie 

 

Doelstelling  

De doelstelling van Vrienden van Lelie zorggroep, zoals geformuleerd in de statuten, is als volgt:  

o een platform bieden om (lokale) initiatieven van het vriendennetwerk dan wel 

organisatieonderdelen van Lelie zorggroep te faciliteren in hun initiatieven om (lokale 

vestigingen van) Lelie zorggroep te ondersteunen, waaronder mede begrepen internationale 

initiatieven; alsmede 

o het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van levensbeschouwing, cultuur en ethiek 

vanuit een christelijke identiteit; 

o het aanvaarden van legaten, sponsoring en donaties en het aanvaarden van erfstellingen 

onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één 

en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.  

 

Visie                         

Vrienden van Lelie zorggroep maakt vriendschappen mogelijk gericht op wederkerigheid, verbinding 

en nabijheid. Door deze vriendschappen weten de cliënten en medewerkers zich gesteund door de 

lokale samenleving. De vriendschappen geven onze zorg en hulpverlening meerwaarde.  
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Missie                                

Vrienden van Lelie zorggroep creëert ruimte voor lokale verbinding, activiteiten en voorzieningen die 

aanvullend zijn op de reguliere zorg en hulpverlening. Vriendschap ontstaat in het dagelijks contact. 

Vrienden zien de resultaten van hun inzet, willen betrokken blijven en nodigen nieuwe vrienden uit 

om er bij te horen. 

4. Organisatorisch 

 

Lelie zorggroep 

Lelie zorggroep is in 2010 ontstaan uit een fusie tussen Agathos, Curadomi en Zorggroep Rijnmond. 

Met ingang van 1 januari 2017 is Lelie zorggroep één stichting met drie aparte divisies geworden: 

Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn (wzw).  

 

Vrienden van Lelie zorggroep wzw, Curadomi en Agathos 

De organisatiestructuur van Vrienden van Lelie zorggroep is vergelijkbaar met die van Lelie 

zorggroep. Vrienden van Lelie zorggroep treedt naar buiten onder de vlag van Vrienden van Agathos, 

Vrienden van Curadomi en Vrienden van Lelie zorggroep wzw. Dit worden ook wel de hoofddivisies 

genoemd. Door deze hoofddivisies maakt de stichting landelijk activiteiten en voorziening mogelijk. 

Daarbij geeft de landelijke bekendheid van de hoofddivisies de lokale huizen of regio’s een steuntje 

in de rug als het gaat om communicatie. De onderlinge verschillen tussen de drie hoofddivisies zijn 

groot. Deze zijn dusdanig dat gevers hun gift specifiek willen bestemmen.  Men wil bijvoorbeeld 

geven aan Agathos, niet aan Lelie zorggroep. Iets vergelijkbaars geldt voor onze huizen die samen 

Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn vormen: gevers voelen zich bijvoorbeeld verwant met 

verpleeghuis de Burcht en willen hun gift daarvoor bestemmen.   

 

Divisies 

Om ruimte te behouden voor de verschillende identiteiten waar Lelie zorggroep voor staat, zijn de 

drie hoofddivisies onderverdeeld in Divisies (in het vervolg: divisie). Een divisie is een onderdeel van 

de vriendenstichting dat zich op een specifiek merk, lokaal huis of een bepaalde regio richt. Let op, 

dit heeft dus een andere betekenis dan de divisies waaruit Lelie zorggroep bestaat. Elke divisie, 

onderdeel van de vriendenstichting, valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van 

de vriendenstichting. Het organiseren van de vriendenstichting in divisies maakt het mogelijk dat 

gevers hun gift specifiek kunnen bestemmen. De structuur van de vriendenstichting is weergegeven 

in onderstaand schema. 
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Commissie  

Elke divisie wordt bestuurd door een commissie. In de statuten wordt dit ook wel aangeduid als 

decentraal bestuur of  lokaal bestuur. De commissie legt jaarlijks een plan ter goedkeuring voor aan 

de Raad van Bestuur met de geplande te organiseren activiteiten voor dat jaar. Commissieleden 

hebben een hart voor de cliënten van de divisie en willen zich inzetten om de kwaliteit van leven 

voor de cliënten te verbeteren. Commissieleden hebben een netwerk in de betreffende regio, waar 

zij een beroep op willen doen. Zo zijn commissieleden een belangrijk gezicht naar buiten.  Een 

commissie heeft geen rechtspersoonlijkheid en is niet bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.  

 

5. Strategie 2019 

De vriendenstichting bevindt zich in de opstartfase. Het vriendennetwerk groeit langzaam uit. De 

vriendenstichting opereert landelijk via de hoofddivisies en lokaal via divisies. In dit hoofdstuk staat 

hoe we dit gaan aanpakken en waar we graag zien waar de vriendenstichting staat aan het eind van 

2019.  

 

Lokaal 

Bij het opstellen van de doelen is een onderscheid gemaakt in doelen voor de eerste helft van het 

jaar 2019 en voor de rest van het jaar. In de eerste helft van het jaar ligt de focus op het uitwerken 

van de eerste divisie als pilotproject. Deze tijd wordt ook gebruikt om leerervaringen en inzichten op 

Vrienden van Lelie 
zorggroep 

Vrienden van Lelie 
zorggroep wonen, 

zorg en welzijn 

Divisie 1 Divisie 2 etc. 

Vrienden van 
Agathos 

Vrienden van 
Prinsessenhof 

Divisie 2 etc. 

Vrienden van 
Curadomi 

Divisie 1  Divisie 2 etc. 
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te doen. De ervaringen en inzichten worden meegenomen bij de opstart van de volgende divisies. Dit 

vindt zijn start in het tweede halfjaar van 2019.  

 

Januari tot en met mei 2019 

1. Vrienden van Prinsessenhof, de eerste divisie, is een zelf-draaiend netwerk 

Bij de oprichting van de vriendenstichting wordt van start gegaan met een eerste divisie. Dit betreft 

een zorgcomplex gelegen in Krimpen aan den IJssel genaamd Prinsessenhof. Het zorgcomplex kent 

18 bewoners met een vorm van dementie of een lichamelijke beperking. Het is pionieren hoe een 

zelf-draaiend netwerk het beste bereikt kan worden. Zoals gezegd worden de leerervaringen van 

Vrienden van Prinsessenhof meegenomen naar de opstart van een volgende divisie. Om deze 

redenen wordt er een half jaar uitgetrokken om het zelf-draaiende netwerk te realiseren.  

We hanteren hiervoor de volgende doelstellingen:  

 

o Er is een externe actieve commissie aanwezig  

Het doel is dat de commissie actief deelneemt, activiteiten of projecten initieert of 

initiatieven van anderen aanmoedigt en oppakt. Verder wordt verwacht dat zij geen 

stimulans van de serviceorganisatie van Lelie zorggroep nodig hebben om het netwerk 

draaiende te houden en nieuwe projecten te ontplooien. Wel biedt de serviceorganisatie 

ondersteuning waar nodig. 

 

o Er draait één project en er zijn voorbereidingen voor een volgend project 

Een project kan verschillende vormen aannemen. Een project kan een eenmalige actie 

betreffen of doorlopend zijn. Daarbij kan het gericht zijn op het organiseren van een activiteit 

of het werven van geld. Het doel van het project sluit aan bij de behoeftes van de cliënten of 

medewerkers van de divisie. Ook wordt er besloten wat het volgende project wordt. Hier kan 

de commissie mee aan de slag, als de betrokkenheid vanuit de serviceorganisatie steeds 

meer vorm krijgt in een ondersteunende rol.   

 

o De divisie heeft ten minste 20 vrienden 

Betrokkenen kunnen op verschillende manieren vriend zijn van Prinsessenhof. Vrienden 

kunnen erg betrokken zijn en met regelmaat geld doneren, of minder betrokken zijn en 

bijvoorbeeld eenmalig doneren. Het doel is dat Prinsessenhof eind mei ten minste 20 

vrienden heeft. Hierbij wordt iemand als vriend gezien, als de persoon afweet van de 

vriendenstichting,  en betrokkenheid wil uiten. Een vriend uit deze betrokkenheid door te 

bidden, het geven van geld, door mee te organiseren of door aan te haken bij een 
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georganiseerde activiteit. Bij vrienden kan gedacht worden aan medewerkers, 

mantelzorgers, (leden van) lokale kerken en lokale ondernemers. Meer hierover staat in het 

volgende hoofdstuk.  

 

o Er zijn middelen ontwikkeld om de achterban structureel te binden 

De opstart van de eerste divisie wordt gebruikt om te onderzoeken hoe vrienden structureel 

aan Vrienden van Prinsessenhof verbonden kunnen worden. Hiervoor worden middelen 

ontwikkeld. Hierbij kan gedacht worden aan een bedankje voor nieuwe vrienden en aan 

manieren om hen op de hoogte te houden van de vriendenstichting en bijbehorende 

project(en).  Welke middelen hiervoor relevant zijn wordt achterhaald door in gesprek te 

gaan met de achterban.  

 

2. De opstart van de eerste divisie is geëvalueerd  

Zoals eerder benoemd wordt de pilot gebruikt om na te gaan wat wel of niet werkt. Om die reden 

wordt geëvalueerd op, in ieder geval, de volgende aspecten:  

o Weten mensen uit de nabije omgeving van Prinsessenhof dat de vriendenstichting bestaat en 

het hoe en wat van Vrienden van Prinsessenhof?   

o Voelen betrokkenen zich ook een vriend?  

o Wordt het gekozen project gezien als belangrijk en reden om te doneren? 

o Hebben de gebruikte communicatiemiddelen het verwachte resultaat en welke middelen 

werken wel en welke niet?  

o Hoe ervaren betrokkenen de resultaten rondom het eerste project?  

De aspecten waar positieve ervaringen mee zijn, worden meegenomen bij de opstart van een 

volgende divisie. Ook kan het zijn dat er negatieve ervaringen zijn, op deze aspecten wordt dan bij 

een volgende divisie anders gehandeld. Alle partijen die betrokken zijn bij het eerste project, zoals 

donateurs, worden voor evaluatie benaderd. Hoe de evaluatie precies wordt uitgevoerd, staat nog 

open. Dit is afhankelijk van hoe de actie uiteindelijk gerealiseerd wordt en hoeveel vrienden hierbij 

betrokken zijn. Evaluatie kan gedaan worden door enquêtes, telefoongesprekken en één-op-één 

gesprekken.   

 

3. Oriëntatie op volgende divisies 

In het eerste halfjaar van 2019 beginnen we ook al met voorbereidingen voor de opstart van 

volgende divisies. In overleg met de regio- en locatiemanagers wordt besloten waar deze worden 

opgestart. Daarbij worden potentiële bestuursleden geworven. Met Vrienden van Prinsessenhof 

wordt ervaring opgedaan met het verwezenlijken van de vriendenstichting in de intramurale zorg. Bij 
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de opstart van de stichting in de extramurale zorg worden andere obstakels verwacht. Om die reden 

betreft 1 van de 2 volgende divisies geen huis, maar een regio/team(s) waar extramurale zorg 

geboden wordt.  

 

Juni tot en met december 2019 

In het eerste halfjaar van 2019 worden de 2 volgende divisies gekozen die na Vrienden van 

Prinsessenhof worden opgestart. In de tweede helft van het jaar wordt met deze 2 divisies van start 

gegaan. Het doel is dat deze divisies eind 2019 ook zelf-draaiend zijn, zoals geformuleerd in doel 1. 

Dit wordt op dezelfde manier aangepakt als Vrienden van Prinsessenhof, meenemend de opgedane 

leerervaringen.   

 

Landelijk 

De landelijke opstart van de vriendenstichting gebeurt door voorzieningen mogelijk te maken onder 

de naam van Vrienden van Lelie zorggroep, Agathos of Curadomi. Deze voorzieningen hebben dan 

ook een landelijke bestemming. Het doel voor 2019 is dat de achterban bekend is met de 

mogelijkheden om betrokkenheid te uiten en zich te verbinden aan onze zorg- en hulpverlening.  

 

Taakverdeling  

De genoemde verantwoordelijkheden zijn ondergebracht bij de volgende personen en afdelingen.  

Het tot stand komen van de vriendenstichting bij de divisie is de verantwoordelijkheid van de 

locatiemanager van de divisie. De serviceorganisatie van Lelie zorggroep heeft een ondersteunende 

rol. Het aanspreekpunt van de financiële afdeling is Theo van Vuuren. Hij is te bereiken via 

t.vanvuuren@leliezorggroep.nl. Deze afdeling biedt ondersteuning en kan benaderd worden voor 

advies op het gebied van financiën. De marketing & communicatie afdeling vervult deze rol op het 

gebied van communicatie, te bereiken via communicatie@leliezorggroep.nl.    

 

6. Doelgroepen 

 

In brede zin bestaat de doelgroep uit mensen en organisaties die betrokken zijn bij Lelie zorggroep. 

We onderscheiden (in willekeurige volgorde):  

 Huidige en voormalige cliënten en bewoners  

 Naasten van cliënten en bewoners en het netwerk daaromheen  

 Huidige, nieuwe, potentiële en oud-medewerkers  

 Huidige en voormalige vrijwilligers 

mailto:t.vanvuuren@leliezorggroep.nl
mailto:communicatie@leliezorggroep.nl
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 Landelijk en lokaal bedrijfsleven   

 Leveranciers 

 Zorgverzekeraars 

 Gemeenten 

 Sympathiserende instanties en organisaties  

 Charitatieve instellingen en vermogensfondsen  

 Omwoners, buren, wijkbewoners, bezoekers van de locaties en huizen 

 Studentenverenigingen en beroepsverenigingen (voor beroepen binnen onze sector)   

 Onderwijsinstellingen   

 Bureaus die ons personeel leveren  

 

Er is een grote verscheidenheid in vrienden. Elke vriend wil op een andere manier betrokken zijn bij 

een divisie. Hiertoe heeft hij of zij ook de mogelijkheid via de vriendenstichting. Vrienden kunnen 

meedoen door: 

 Gebed 

 Ambassadeur worden 

 Meedoen aan de promotie van de vriendenstichting 

 Vrijwilligerswerk 

 Geld geven 

 Gunsten geven 

 Projecten ontwikkelen en aandragen ter financiering 

 Aanhaken bij initiatieven van anderen 

 De website-pagina bezoeken van de vriendenstichting 

 Contact opnemen met ons om de mogelijkheden voor een tegenprestatie te bespreken 

 

7. Communicatiemiddelen 

De onderstaande lijst geeft de belangrijkste middelen weer die worden ingezet om te communiceren 

over Vrienden van Lelie zorggroep.  

 Een websitepagina op de moedersite van Lelie zorggroep waarop algemene gegevens van de 

stichting open gecommuniceerd worden. Zoals de statuten, het beleidsplan, en 

contactgegevens.  

 Een folder over nalaten en schenken.  

 Het uitwerken van tegenprestaties per doelgroep  
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 Een stappenplan uitwerken om van start te gaan met een project 

 Een eigen e-mailadres van de vriendenstichting 

 Een workshop met toolkit ontwikkelen waarbij een team getraind worden in het opstarten 

van een project 

 Interne communicatiekanalen inzetten, zoals Lelienet, het Leliemagazine en de nieuwsbrief 

 Standaardbrieven voor het aanschrijven van bedrijven en kerken 

 

 

8. Financieel beleid  

Elk divisie heeft een eigen bankrekeningnummer waarop de giften binnenkomen voor de specifieke 

doelbestemming. Elk jaar maakt de commissie van een divisie een plan en legt dit ter goedkeuring 

voor aan de Raad van Bestuur. In dit plan staat vermeld welke activiteiten de commissie het jaar wil 

organiseren. Aan het einde van elk jaar legt de commissie rekening en verantwoording af aan de 

Raad van Bestuur over de gedane activiteiten. Er wordt voor Vrienden van Lelie zorggroep een ANBI-

status aangevraagd. Hierdoor zijn de giften van de vrienden aftrekbaar in de aangifte 

inkomstenbelasting.  

 

9. Begroting 

Er komen kosten kijken bij het werven van gelden door Vrienden van Lelie zorggroep. Deze kosten 

zitten bijvoorbeeld in het ontwikkelen en drukken van communicatiemiddelen om de projecten te 

promoten, zoals posters en flyers. De gemaakte kosten door Vrienden van Lelie zorggroep worden 

gefinancierd door giften van vrienden. Dit geld wordt verworven ten gunste van een specifiek doel. 

Er wordt hierom een hoger bedrag verworven dan nodig is om het specifieke doel te realiseren. We 

willen dit bedrag zo laag mogelijk houden, waarbij oog is voor een optimaal resultaat. Hooguit 15% 

van de inkomsten worden aan de wervingskosten besteed. De arbeidsuren die nodig zijn om het 

project te realiseren worden vergoed door Lelie zorggroep. Voor de opstart en de eerste promotie 

van de stichting is een beginkapitaal mogelijk gemaakt door Lelie zorggroep.  

 

10. Rechtsvorm 

Stichting Vrienden van Lelie zorggroep staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 

73133434. Het fiscale nummer is 859367976.  


