Beleidsplan van
Stichting
Vrienden Logeerhuis Bredius
p/a Meeuwenlaan 14, 3443 BC Woerden

1. Inleiding/aanleiding
Logeerhuis Bredius is op 1 april 2021 van start gegaan op een mooie locatie in het complex ’t
Oude Landt in Woerden. Het Logeerhuis ondersteunt zwaar belaste mantelzorgers door de zorg
die zij dagelijks geven aan hun naaste tijdelijk over te nemen. Logeren in een huiselijke
sfeervolle omgeving voelt voor de naaste een beetje als 'vakantie'. De mantelzorger kan nieuwe
energie opdoen door deze kleine pauze en bijvoorbeeld zelf ook even op vakantie gaan. Het
logeerhuis is een huiselijke sfeervolle plek en draait grotendeels op vrijwilligers. En is deels
afhankelijk van donaties.
Het logeerhuis heeft de beschikking over een etage met een gezamenlijke woonruimte en vier
mooie gastenkamers. De inrichting is tot stand gekomen dankzij diverse sponsors en heel veel
vrijwilligershanden. Meer informatie over het logeerhuis is te vinden op website
http://www.logeerhuisbredius.nl.
Het logeerhuis is een activiteit van Stichting Logeerhuis Bredius, opgericht op 17 juni 2020 en
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 78310784.
De inkomsten van de stichting bestaan uit vergoedingen per logeer-etmaal, op grond van de
WMO of de WLZ. Soms ook uit particuliere gelden. Deze inkomsten, hoe welkom ook, dekken
de kosten niet in voldoende en toekomstbestendige mate.
Daarom is besloten een separaat opererende ‘Vrienden’-stichting op te richten.

2. Stichting Vrienden Logeerhuis Bredius
Om de bestaanszekerheid van het Logeerhuis veilig te stellen – door het bieden van structurele
financiële ondersteuning – is op 16 december 2021 de stichting Vrienden Logeerhuis Bredius
opgericht, hierna te nomen ‘de stichting’.
Volgens art. 2 van de statuten heeft de stichting heeft tot doel: het verlenen van financiële
steun aan Stichting Logeerhuis Bredius, teneinde het voortbestaan van het Logeerhuis veilig te
stellen.
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven van financiële middelen en
het onder de aandacht brengen en het geven van voorlichting over de activiteiten van Stichting
Logeerhuis Bredius.
Kort samengevat: fundraising voor en goede publiciteit PR verzorgen over het Logeerhuis.
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3. Gegevens van de stichting
Statutaire naam:
KvK nummer:
RSIN nummer:
Adres:
Contact:
Website:

Stichting Vrienden van Logeerhuis Bredius
84795395
863373598
Meeuwenlaan 14, 3443 BC WOERDEN
info@vriendenlogeerhuisbredius.nl
www.vriendenlogeerhuisbredius.nl

Bestuurders:

W.A. van Malenstein, voorzitter
H.J.J. Goes, vice-voorzitter
J.M. van der Spiegel-Moermond, secretaris
J.N.M. Borghols, penningmeester
M.Th. van Tilburg-Hoekstra, algemeen bestuurslid

4. Financiële organisatie en beleid
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur. De dagelijkse
leiding van het beheer is toevertrouwd aan de penningmeester. Tenminste twee keer per jaar
presenteert de penningmeester het bestuur een actueel begrotingsoverzicht en/of de
financiële stand van zaken.
Het vermogen van de stichting wordt verkregen door subsidies en schenkingen. De verkregen
subsidies en schenkingen worden alleen aangewend worden voor de doelstellingen van de
stichting.
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en mogen
alleen de daadwerkelijke gemaakte kosten declareren onder overlegging van een factuur of
rekening.
Jaarlijks zal een kascommissie, niet zijnde het bestuur van de stichting, de jaarrekening
controleren.
De stichting beschikt over een rekening courant (NL46 RABO 0377 8229 57) en een
spaarrekening bij de Rabobank. Er zijn geen andere bankrekeningen. Alle inkomsten en
uitgaven lopen over deze rekening, met één uitzondering: de huis-aan-huis collecte die de
stichting organiseert levert uiteraard ook contante inkomsten op. Deze gelden worden door
twee personen geteld en afgestort bij de Rabobank.
ANBI-status: De stichting heeft ANBI status (algemeen nut beogende instelling) aangevraagd.
Zie daarvoor ook de website van de belastingdienst.
De stichting zal jaarlijks de voorgeschreven informatie publiceren op de eigen website.
5. Doelstellingen 2022 - 2025
a. Financieel
De kosten van het logeerhuis zijn voor 2022 begroot op € 225.000. Dat bedrag zal in de jaren
daarop geleidelijk stijgen. Circa 20% van deze kosten wordt niet gedekt door de inkomsten van
de tarieven per logé-nacht.
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Het is de ambitie van het bestuur van stichting Vrienden Logeerhuis Bredius om in 2022 een
bedrag van € 15.000 bijeen te brengen, in 2023 € 20.000, in 2024 € 25.000 en in 2025 € 30.000.
Deze bijdragen in de exploitatie van het logeerhuis zullen mogelijk gemaakt moeten worden uit
giften en donaties, uit collectes en uit gerichte sponsoracties. Kosten gemaakt om de inkomsten
te verwerven worden daarop in mindering gebracht.
b. PR – effectieve publiciteit
De Vrienden-stichting wil door effectieve, goed getimede en frequente publiciteit bereiken dat
het Logeerhuis een grote naamsbekendheid heeft bij potentiële logés en hun mantelzorgers, bij
potentiële vrijwilligers, bij mogelijke sponsors en fondsen en bij verwijzers (huisartsen,
thuiszorg en andere professionals die hun cliënt/patiënt kunnen wijzen op het logeerhuis).

6. PR-plan en acties 2022
In het PR plan (elders op deze site) zijn de acties uitgewerkt die worden ondernomen om beide
doelstellingen te realiseren. De belangrijkste acties die door het bestuur van de Vriendenstichting - ondersteund door een PR-werkgroep - worden uitgevoerd zijn:
a. Foldermateriaal neerleggen op daarvoor geschikte plekken en ronddelen bij de diverse
groepen verwijzers. (incl. vrijwilligersfolder)
b. Ontwikkelen en verspreiden van een boekenlegger met bullits/kernpunten aanbod op
basis van gebruikersfolder.
c. Kraam/stand op de streekmarkt of een andere locatie om informatie te verstrekken aan
potentiële gebruikers, werven van vrijwilligers en donateurs/vrienden te werven.
d. Collecte met huis aan huis korte flyer.
e. Activiteiten opzetten om financiën te verwerven en bekendheid te genereren.

Dit beleidsplan is opgemaakt en unaniem vastgesteld door het voltallig bestuur van de stichting
in haar vergadering van 28 februari 2022.

Woerden, 28 februari 2022
Stichting Vrienden Logeerhuis Bredius
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