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Bestedingsdoelen vaststellen
Het vaststellen van de concrete doelen gebeurt na overleg met de directie van Het Venster. Er mag 
geen overlap plaatsvinden met de AWBZ of de Wmo, tenzij er sprake is van een niveauverhoging 
t.o.v. de AWBZ- 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 geeft jaarlijks een nieuwsbrief uit voor 
donateurs en vult een vaste pagina van de Vensterkrant.

Doel
Stichting Vrienden van Het Venster heeft ten 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.

Ondersteuning 2013-2016
In de periode 2013-2016 komen de volgende projecten voor ondersteuning in aanmerking:

• Bijdrage aan viering 35-jarig bestaan Het Venster
• Bijdrage aan aanschaf nieuwe Vensterbus  
• Bijdrage aan uitgifte Vensterkrant
• Bijdrage aan projecten op het gebied van Welzijn Nieuwe Stijl 
• Bijdrage aan projecten op het gebied van mantelzorg, eenzaamheid e.a. 
• Bijdrage aan vernieuwing geluidsinstallatie zaal 
• Overige mogelijkheden/aanvragen die zich voordoen 

Welzijn
Naar verwachting komt met name de algemene welzijnsfunctie, zoals geboden door de diverse 
zorginstellingen, steeds meer onder druk te staan. De activiteiten van de stichting zijn er mede op 
gericht om Het Venster financiële ruimte te bieden om een bijdrage te leveren aan genoemde 
instellingen, mede door de inzet van vrijwilligers. 

Evaluatie
Het beleidsplan zal elke twee jaar geëvalueerd worden.

Verwerven van inkomsten
Bestuursleden zetten zich in door bedrijven uit het eigen netwerk te benaderen voor sponsoring;
Een vrijwilliger 'verkoopt' advertenties voor de Vensterkrant;
Clienten, familieleden, medewerkers en andere sympathisanten kunnen donateur worden;
Vrijwilligers zijn actief bij de jaarlijkse Venstermarkt, boekenmarkten, verkopingen e.d.


