BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN OUDERENZORG OSS 2014-2016
Historie.
De “Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss”, hierna De Vrienden genoemd, is de rechtsopvolger van
de op 11 april 1958 opgerichte Stichting 'Vrienden van Bejaardenzorg', gevestigd te Oss.
Deze stichting stelde zich ten doel:
a. geldmiddelen aan te trekken bij voorkeur ten behoeve van de financiering van projecten van de
“Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss”;
b. naar vermogen financiële bijstand te verlenen aan de door de Stichting Zorg voor Bejaarden te
Oss gehuisveste bejaarden, die hieraan behoefte hebben; zulks uitsluitend voor zover het niet
mogelijk of, om welke reden ook, niet wenselijk of voor betrokkenen hard is, dat zij daarvoor
hulp van de burgerlijke overheid op grond van de Armenwet inroepen of ontvangen;
c. voor zover de Stichting Zorg voor bejaarden Oss zich dit niet zelf kan verschaffen, aan deze
stichting ten behoeve van haar sociaal-culturele werk onder de door haar gehuisvesten financiële
middelen te verschaffen.
Vanaf haar oprichting heeft de Stichting Vrienden van Bejaardenzorg aan al de genoemde
doelstellingen inhoud kunnen geven. Aanvankelijk door sponsorwerving en door de jaren heen door
het verkrijgen van erfstellingen en legaten en het voeren van acties heeft de stichting haar vermogen
opgebouwd. Uit de opbrengsten daarvan werden aanvankelijk de verblijfskosten betaald voor
bejaarden die door de Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss werden gehuisvest, die deze kosten niet
zelf konden betalen en die overigens niet voor ondersteuning door de burgerlijke overheid in
aanmerking kwamen. Na de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 en van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten in 1968 kwam de invulling van deze doelstelling feitelijk te vervallen.
Sinds die tijd heeft de stichting Vrienden van Bejaardenzorg met regelmaat jaren achtereen
activiteiten van de Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss op sociaal cultureel gebied financieel
ondersteund. Ook zijn aan de Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss leningen verstrekt om
uitbreiding van de zorgcapaciteit mede mogelijk te maken. De huidige 'Stichting Brabant Zorg” is
de rechtsopvolger van de “Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss”.
Waarom een Vriendenstichting.
Hoewel ouderen, in het algemeen genomen, financieel meer onafhankelijk zijn dan bij de oprichting
van De Vrienden in 1958, is er, ook na de invoering van de Algemene Bijstandswet en de AWBZ,
voor sommige ouderen behoefte blijven bestaan aan extraatjes die zij niet uit eigen middelen of
andere bronnen konden en kunnen financieren. De huidige veranderingen in de AWBZ en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, zullen die behoefte naar verwachting alleen maar
vergroten. Deels lijkt de behoefte terug te keren op grond waarvan de Stichting in 1958 is opgericht.
Doelstelling Stichting Vrienden van Ouderenzorg Oss.
Sinds 9 april 2010 luidt de doelstelling: “het bevorderen in materiële en immateriële zin van het
welzijn van ouderen voornamelijk in de gemeente Oss, waarbij tevens tot het doel behoort het
ondersteunen van vrijwilligers die zich voor bedoelde ouderen inzetten”.
Middelen van de stichting bestaan uit:
a. het vermogen en de opbrengsten daarvan;
b. subsidies en donaties;
c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. alle andere baten.
Beleid.
De Vrienden richten zich op financiële ondersteuning van organisaties voor zorg, maatschappelijke
dienstverlening en organisaties van vrijwilligers voor zover die de doelstelling van De Vrienden
(mede) kunnen realiseren. De Vrienden hebben daarvoor jaarlijks de opbrengsten van hun vermogen

ter beschikking. Het vermogen vormt daarmee de basis van de jaarlijks te besteden gelden. De
Vrienden blijven zich inspannen om het vermogen te vergroten om daarmee de jaarlijks te besteden
uitkeringen te kunnen verhogen. Wanneer het bestuur van mening is dat de realisatie van een of
meerdere aanvragen in enig jaar van een dusdanige importantie is dat ze dienen te worden
gehonoreerd en de voor dat jaar beschikbare middelen daarvoor ontoereikend zijn, dan spreekt het
bestuur het beschikbare vermogen aan. Het beheren van het vermogen is immers niet de
doelstelling. De Vrienden ondersteunen geen individuele personen. Projectaanvragen moeten
schriftelijk worden ingediend. Er is hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking dat van de
website www.vriendenouderenzorgoss.nl kan worden gedownload. De in het formulier gevraagde
gegevens zijn van belang om te kunnen beoordelen of de aanvraag binnen de doelstelling en de
beschikbare middelen van De Vrienden valt. Het bestuur nodigt jaarlijks relevante organisaties
schriftelijk uit om aanvragen in te dienen voor het komende jaar. Het heeft daartoe jaarlijks een
budget ter beschikking dat volgt uit het Beleggingsstatuut en het Beleggingsplan van De Vrienden.
De Vrienden financieren geen structurele activiteiten. Zij richten zich met name op innovatieve
zaken die niet uit reguliere en/of van overheidswege te verkrijgen middelen zijn te financieren. Het
kan daarbij gaan om startsubsidies die als vliegwiel kunnen fungeren. Activiteiten die
maatschappelijke verbindingen leggen hebben de voorkeur. De Vrienden gaan bij voorkeur uit van
cofinanciering. Middelen worden niet aangewend om schulden te saneren.
Wanneer het bestuur positief besluit op een aanvraag dan deelt de secretaris dat schriftelijk mee aan
de aanvrager. De penningmeester gaat over tot betaling nadat de nota's zijn overlegd. Als regel
wordt van de subsidiënt een verantwoording gevraagd van de uitvoering en de resultaten van het
gehonoreerde project, van de besteding van de middelen en van de cofinanciering.
Bestuur.
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Zij
komen bij voorkeur uit de gemeente Oss. Twee bestuursleden worden benoemd op voordracht van
het bestuur van de Stichting Brabant Zorg, gevestigd te Bernheze, niet zijnde bestuursleden van de
Stichting Brabant Zorg. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig
of vertegenwoordigd is. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Bestuurskosten
worden tot een minimum beperkt. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening en de balans. Het vermogen en het resultaat dienen daarin conform de doelstelling van
De Vrienden getrouw te worden weergegeven.
7. Liquidatie.
Bij ontbinding van De Vrienden is het bestuur met de liquidatie belast. Het bestuur geeft aan een
batig saldo een bestemming met inachtneming van het doel van de stichting.
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