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In het kader van de ANBI-regelgeving leest u in het navolgende het beleidsplan van de 

Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer. De Stichting Vrienden van Zorgcentrum 

Aelsmeer werd in januari 2000 opgericht door het passeren van statuten. De achtergrond daarvan 

was dat het weliswaar goed mogelijk is om in de organisatie Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg 

Aalsmeer zorg te verlenen, maar als het gaat om welzijn de budgetten van dien aard zijn dat 

lang niet alles wat gewenst is ook mogelijk is. Door de jaren heen is het belang van de 

stichting alleen maar toegenomen omdat er sprake is van een terugtredende overheid waarbij 

elke vorm van luxe wordt geschrapt. 

 

Doelstelling 

De doelstelling van Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer zoals verankerd in de 

statuten is het treffen van sociale en culturele voorzieningen t.b.v. de bewoners van 

Zorgcentrum Aelsmeer en de aan- en inleunwoningen bij Zorgcentrum Aelsmeer. De 

nevendoelstelling is het treffen van sociale en culturele voorzieningen t.b.v. alle 75plussers 

van Aalsmeer. 

 

Verwerven van middelen 

De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer verwerft zijn middelen uit subsidies, 

donaties, giften, erfstellingen en legaten. Daarnaast zijn er fondsenwervingsacties. De vaste 

inkomsten van de stichting zijn afkomstig van circa 300 donateurs van Aalsmeer. Daarnaast is 

er een zogenaamde 75+ club waarin 51 bedrijven participeren die 75 jaar of ouder zijn. Deze 

bedrijven dragen jaarlijks bij aan de middelen van de stichting. Als tegenprestatie is er een 

interessant netwerk ontstaan waarbij jaarlijks twee bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. 

 

Inrichting van de organisatie 

Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer is een zelfstandige rechtspersoon met een 

bestuur bestaande uit de volgende personen. 

Dhr. B. Philippa, voorzitter 

Mevr. C. van Dam, secretaris 

Dhr. W. van Veen, penningmeester 

Dhr. J. de Vries, afgevaardigde van de Raad van Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer 

Mevr. J. v.d. Velden, lid 

Dhr. J.M. Dreschler, lid 

Dhr. L. v.d. Leeuw, afgevaardigde van de medewerkers van Zorgcentrum Aelsmeer 

De bestuurder van Zorgcentrum Aelsmeer dhr. F.J. Knuit fungeert als adviseur. 

Het bestuur komt elk jaar 4 tot 5 keer bij elkaar om te bepalen op welke wijze extra 

activiteiten kunnen worden ontplooid voor de ouderenzorg in het zorgcentrum en Aalsmeer. 

De voorzitter geeft leiding aan de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer. De 

secretaris maakt nauwgezet notulen van elke vergadering. De penningmeester beheert een 

gescheiden administratie waarin alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord. 

 

Financieel beheer 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 100% van de verworven gelden wordt aangewend 

t.b.v. de doelstelling. Het werk dat daarvoor nodig is bestaat uit vrijwilligerswerk. Het eigen 

vermogen van de stichting is beperkt tot wat nodig is om de doelstelling te verwezenlijken. 

De reserve is van een omvang waarbij het mogelijk is om nog een jaar door te gaan met de 

activiteiten mochten de inkomsten wegvallen. De administratie wordt jaarlijks gecontroleerd 

d.m.v. een kascontrole. 

 

  



Het adres van de stichting is: 

Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer 

Molenpad2 

1431 BZ Aalsmeer 

Rekeningnummer: NL90 RABO 0300 1104 21 

 

Verantwoording 

Alle donateurs en bedrijven ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief waarin verantwoord wordt 

wat er met het geld van de stichting is gebeurd. Voorts wordt tijdens de bedrijfsbezoeken elke 

keer verantwoording aan de ondersteunende bedrijven afgelegd over de meest recente activiteiten. 

 

Activiteiten in 2017 

Sinds 2013 wordt jaarlijks een vriendenconcert georganiseerd voor cliënten en sponsoren. 

In 2017 is een bijdrage verschaft voor de welzijnsactiviteiten van het zorgcentrum. 

Voorts werd er een bijdrage gegeven voor het mobiliteitsproject, namelijk het zogenaamde 

reisburo dat draait in Zorgcentrum Aelsmeer. Het betreft het –tegen een zeer laag tarief- 

organiseren van verschillend uitjes voor de cliënten van het Zorgcentrum en Thuiszorg Aelsmeer. 

Maar het betreft ook vervoer op maat voor mensen die minder mobiel zijn. Het bijzondere is dat 

het vervoer wordt uitgevoerd door vele vaste vrijwilligers. 

In 2017 is het terras bij de ingang van het Zorgcentrum aan de voorzijde met geld van de 

Vrienden opgeknapt. Dit heeft er toe geleid dat de bewoners nog beter kunnen genieten van de 

zon en de reuring van het winkelcentrum. 

 

Bovendien hebben de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer de viering van het 10 jarig jubileum 

van het Ontmoetingscentrum (de activiteiten in gebouw Irene) ondersteund met een bijdrage voor 

een boottocht en een toneelvoorstelling van Kees van der Zwaard over dementie. 

 

Tenslotte is in 2017 een bijzonder groot project bekostigd door de Vrienden, namelijk de 

inrichting van de gesloten afdeling van het Zorgcentrum. Nadat deze voorziening in 2016 in 

gebruik is genomen bleek er geen geld meer te zijn voor een adequate inrichting voor de 16 

cliënten. Het betreft bewoners die erg kwetsbaar zijn. Dankzij de bekostiging door de Vrienden 

van is nu sprake van een up to date huisvestingsvoorziening specifiek voor deze kwetsbare 

doelgroep. 

 

Activiteiten 2018 

Ook in 2018 zijn er de vaste activiteiten namelijk: 

 Het organiseren van het Vriendenconcert. 

 De bijdrage voor de welzijnsactiviteiten. 

 Twee bedrijfsbezoeken. 

In 2018 streven de Vrienden er naar om opnieuw een bijdrage te verstrekken aan het reisbureau, 

in samenwerking met de activiteiten die door Inner Wheel worden ontplooid. 

 

Het bestuur zal zich in 2018 vooral ook richten op voorzieningen die innovatief zijn voor de 

cliënten van het Zorgcentrum. Daarbij kan worden gedacht aan de aanschaf van een seniorenfiets 

met televisie. Op basis van een fietsroute die op de televisie wordt weergegeven worden cliënten 

gestimuleerd om meer te bewegen. Niet alleen cliënten van het zorgcentrum kunnen van deze 

voorziening gebruik maken; deze is ook bij uitstek geschikt voor een bredere doelgroep. 

 

Tot besluit 

De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer heeft zich een vaste plek verworven 

binnen de gemeenschap van Aalsmeer en heeft een aantoonbare toegevoegde waarde voor de 

ouderenzorg in deze plaats. Dat de stichting daarbij de ANBI -status heeft is een groot 



voordeel bij het verwerven van middelen. 


