Beleidsplan 2022 van de Stichting Vrienden van Hospice Dronten.
Dit beleidsplan is voor onbepaalde tijd, en wordt jaarlijks geëvalueerd.
Deze evaluatie zal bij het behalen van de doelstellingen leiden tot ongewijzigde voortzetting, met
eventuele aanvulling of aanscherpingen.
Bij het niet behalen zal gezocht worden naar oorzaken hiervan, wat moet leiden tot bijstelling van
werkwijze en/of doelstellingen.
In 2021 zijn in verband met corona niet alle geplande acties door gegaan. Dit valt buiten onze
invloedsferen, en is nu geen reden tot grote bijstelling van onze plannen en/of werkwijze.
Uitgangspunten
Stichting Vrienden van de Stichting Hospice en vrijwillige terminale zorg thuis: Dronten (hierna
Vrienden van Het Hospice Dronten) werkt nauw samen met de Stichting Hospice en vrijwillige
terminale zorg thuis; Hospice Dronten (hierna Het Hospice Dronten).
Daarnaast streven wij naar samenwerking met alle mogelijk denkbare entiteiten binnen de gemeente
Dronten, waaronder winkeliers, serviceclubs, verenigingen en stichtingen, enzovoort, en ook vooral
met de inwoners in de gemeente.
Doelstelling:
Het doel is het in financiële en materiele zin ondersteunen van het werk van Het Hospice Dronten, en
daarbij het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor het werk van Het Hospice Dronten, met
vergroting van de naamsbekendheid hiervan.
Dit willen wij in 2022 onder andere doen door:
• In het voorjaar een fysieke collecte.
• Het stimuleren van derden tot het doen van acties waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan
Het Hospice Dronten. Dit heeft zich al vertaald in concrete plannen van de Roparun, Rally Bol van
Staveren en de Kerstloop, die hun opbrengst naar verwachting zullen doneren aan Het Hospice.
• In de week van Het Hospice (begin oktober) een verkoopactie in het centrum van Dronten, in
combinatie met 1 of 2 andere grotere events die week.
• Deelname Winterfair Biddinghuizen.
• Het doorlopend geven van voorlichting over de werkzaamheden van Het Hospice Dronten.
• Het werven van donateurs, voor eenmalige schenkingen, of jaarlijkse herhaalde schenkingen.
• Statiegeldacties bij diverse supermarkten.
Bestuurlijke doelstellingen:
• Onderhoud en uitbreiding van de contacten met alle betrokkenen, donateurs, enzovoort.
• Een goede verdeling van taken tussen de verschillende bestuursleden, met inzet van ieders
verschillende capaciteiten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bestuur van Het Hospice
Dronten.
• Behoudens vergoeding van gemaakte kosten worden er geen betalingen aan bestuurders
gedaan. De Stichting heeft geen doelstelling tot het maken van winst.

