
Beleidsplan 2021-2024 Stichting Vrienden van Het Venster 
 
Stichting Het Venster 
 
Algemeen 
HET VENSTER is in de gemeente Nunspeet actief met en voor burgers die, vanwege (chronische) 
ziekte of beperking, wat extra hulp nodig hebben. Met ca. 430 (vrijwillige) medewerkers staat de 
stichting klaar om te bereiken dat burgers (van alle leeftijden!) zo lang mogelijk, verantwoord en 
zelfstandig, thuis kunnen blijven wonen. Hiertoe wordt samen gewerkt met andere zorg- en 
welzijnsorganisaties. 
Om de doelstelling te bereiken zijn maatschappelijk werkers en activiteitenbegeleiders actief. In 
een dienstencentrum worden diverse activiteiten en maaltijden aangeboden. Vrijwilligers zijn in het 
dienstencentrum én bij de burgers thuis actief in allerlei ondersteunende diensten. 
 
Activiteiten en diensten  

HET VENSTER biedt de volgende diensten en activiteiten**: 

 

Bezoekdienst 
Consultatie 
Dagreizen  
Geheugentraining 
Hulpdienst (o.a. vervoer) 
Klussendienst 
Maaltijden 
Maatjesproject (met SWN) 
Mantelzorgondersteuning 
Mantelzorg vervangende hulp 
 

Personenalarmering en Sleutelkluizen 
Projecten op het gebied van eenzaamheid, 
   depressie, zorgmijding, e.d. 
Recreatieve clubs 
Rouwverwerking (ook corona-gerelateerd) 
Tabletondersteuning en -verhuur  
TelefoonTreintjes (telefooncirkel) 
Terminale Thuiszorg 
Vakantieweken 
Weeksluiting (meditatie en samenzang) 
Welzijnsbezoeken (75+) 

** Uiteraard zijn veel activiteiten en clubs – vanwege corona – nu gestaakt. Directe  

  hulpverlening wordt ‘op maat’ gegeven – rekening houdend met de RIVM-richtlijnen. 

 
 
Stichting Vrienden van Het Venster 
 
Doel 
Stichting Vrienden van Het Venster heeft als doel het financieel steunen van Het Venster. 
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door zorg te dragen voor de ontvangst van donaties, 
giften, erfstellingen en legaten en het (doen) organiseren van acties en activiteiten. Het bestuur 
van de stichting komt tweemaal per jaar bijeen (of zo veel vaker als noodzakelijk wordt geacht). 
Hierbij worden ideeën gevormd en plannen ontwikkeld voor het werven van gelden en organiseren 
van activiteiten ten behoeve van Het Venster. 
De stichting is opgericht op 28 juni 1996. In 2012 zijn de statuten gemoderniseerd. 
 
ANBI 
Stichting Vrienden van Het Venster heeft per 26 juli 2004 de ANBI-status verworven. De ANBI-
status maakt giften fiscaal aftrekbaar, zowel voor de inkomsten- als vennoot-schapsbelasting, 
conform de geldende voorschriften van het Ministerie van Financiën. 
 
Bestedingsdoelen vaststellen 
Het vaststellen van concrete doelen vindt plaats in nauw overleg met de directie van Het Venster. 
Er mag geen overlap plaatsvinden met de Wlz of de Wmo, tenzij er sprake is van een 
niveauverhoging t.o.v. de Wlz- en Wmo-financiering, waarbij bepaalde activiteiten zonder bijdrage 
van de Stichting niet gerealiseerd kunnen worden. 
 
Communicatie 
Stichting Vrienden van Het Venster communiceert middels de directie van Het Venster en de 



contactpersonen voor de diverse werkgroepen. De stichting vult een vaste pagina van de 
Vensterkrant, eens per kwartaal. 
 
Ondersteuning 2021-2024 
In de periode 2021-2024 komen de volgende projecten voor ondersteuning in aanmerking: 

 Bijdrage aan aanschaf nieuwe Vensterbus   

 Bijdrage aan uitgifte Vensterkrant 

 Bijdrage aan projecten op het gebied van mantelzorg, eenzaamheid, zorgmijding e.a.  
- vanaf 2021 o.a. project Welzijn op Recept 

 Bijdrage aan uitbreiding gebouw Het Venster  

 Overige mogelijkheden/aanvragen die zich voordoen  
 
Welzijn 
Door bezuinigingen op Welzijnsbudgetten, groei van specifieke groepen en de wens om welzijn te 
bieden langs de verschillende generaties, staat het werk van Stichting Het Venster onder druk. 
Activiteiten van de stichting zijn er mede op gericht om Het Venster financiële ruimte te bieden om 
een bijdrage te leveren aan gesignaleerde tekorten op het gebied van welzijn.  
 
Evaluatie 
Het beleidsplan wordt elke twee jaar geëvalueerd. 
 
Organisatie 
Het onbezoldigd bestuur bestaat uit de volgende leden: Dhr. D. Rouvoet, voorzitter       
         Dhr. J. Kroneman, secretaris  
         Dhr. A. Schuiteman, penningmeester 
Dhr. J.E. Hoving fungeert als onbezoldigd adviseur van de stichting.  
Voor de verschillende werkgroepen zijn vrijwillige medewerkers actief. 
 
Inkomsten 

1. Giften 
2. Donaties  
3. Bijdragen 
4. Collecten 
5. Verkopingen 
6. Erfstellingen en legaten  

 
 
Ondertekening 
 
 
Nunspeet, 14 januari 2021. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
D. Rouvoet       J.E. Hoving 
Voorzitter Vrienden van Het Venster    directeur Het Venster 


