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Kerngegevens
Stichting vrienden van het geluksmoment
Postadres*

Broek 14

KvK nummer*

71868305

Bankrekeningnummer*

NL06RABO0330.869.663

Website

www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl

E-mail

stichtingvvgh@gmail.com

Telefoon

Francien van de Ven 06-15859161

Bestuurssamenstelling

Geert Bettinger voorzitter
Francien van de Ven secretaris
Adriaan van den Oetenlaar penningmeester
Joep ten Hove lid

Redactie

Geschreven door Geert Bettinger
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1. Voorwoord
Mensen met dementie zijn nog niet helemaal geaccepteerd in onze maatschappij. Wij
vinden dat ook deze een plaats verdienen. Wij willen dit onderstrepen door onder andere
meer geluksmomenten te faciliteren voor deze mensen. Ook willen wij bewustwording en
kennis over dementie verspreiden.

Ontstaan van vrienden van het geluksmoment
Bij zorgboerderij Grootenhout wonen 34 mensen met dementie en komen 25 mensen voor
dagopvang. De medewerkers van deze zorgboerderij mogen jaarlijks 2x 3 uur declareren
om geluksmomenten te bezorgen aan deze bewoners en bezoekers van de dagopvang.
Regelmatig worden donaties aangeboden door familieleden om meer geluksmomenten te
organiseren.
Wij zien dat dit belangrijke momenten zijn in het leven voor mensen met dementie en
voor de familie. Wij willen dit graag breder maken en mogelijk te maken voor mensen
buiten de zorgboerderij.
Dit heeft ons geïnspireerd om deze stichting op te richten.

3.1 Missie
Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk. Ook voor mensen met dementie.

3.2 Visie
•
•

De Stichting Vrienden van het geluksmoment ondersteunt activiteiten en projecten
voor mensen met dementie. Iedereen kan een aanvraag indienen passende bij de
doelstelling van de stichting.
Het bestuur van de Vrienden van het Geluksmoment maakt en bewaakt het beleid
en de continuïteit van de stichting.

3.3 Strategie
Nationale bekendheid geven aan onze stichting middels publicaties en gebruik te maken
van social media. Vervolgens verder verwerven van financiële middelen en deze te
koppelen aan de wensen van de aanvragers.

3.4 Algemene doelstelling
* het faciliteren van geluksmomenten voor mensen met dementie.
* Bevorderen van de betere bejegening van mensen met dementie.
* Bevorderen van de integratie van mensen met dementie in de samenleving.
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2. Doelen 2018
Bekendheid geven aan onze stichting
Verwerven van financiële middelen.
Zorgen dat er aanvragen binnenkomen voor geluksmomenten d.m.v. o.a. social media
Beslissen welke geluksmomenten wij gaan financieren (o.a. afhankelijk van het budget)
Geluksmomenten financieel ondersteunen.
Verantwoorden van de keuzes en uitgaves op onze website.
Wij streven ernaar om aan het eind van het jaar alle inkomsten de bestemming te hebben
gegeven conform onze doelstelling.

3. Toelichting op de organisatie
Het bestuur
Het) bestuur van de vrienden van het geluksmoment bestaat uit vier betrokkenen die
gezamenlijk de visie en missie van de stichting bewaken en ondersteunen. Tevens draagt
het bestuur zorg voor het financieel beheer (De eindcontrole en opmaak van de
jaarrekening gebeurt door een accountant). Het bestuur bestaat uit een voorzitter,
secretaris en penningmeester en een lid. Het bestuur vergadert vier keer per jaar.
Financieel
De penningmeester is verantwoordelijk voor het verzorgen van de administratie en het
samenstellen van de jaarrekening. Jaarlijks wordt het jaarverslag door de accountant
gecontroleerd. De aanvraag van fondsen doet een andere vrijwilliger met ervaring bij het
aanvragen van fondsen.
Interne communicatie
Wij komen 4x per jaar samen en tussendoor is er, waar nodig, contact.
Externe communicatie
Het delen van de successen, het vergroten van de naamsbekendheid en het vergroten van
de gunfactor zijn de doelen van de communicatie. In 2018 komt er een reclame campagne.
Hier is het bestuur volop mee bezig Het komende jaar zal er geen geld worden uitgeven
aan betaalde advertenties. Wel zal er gebruik worden gemaakt van gratis marketingtools
zoals Facebook, website en andere sociale media
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4. beheer en besteding van vermogen
Alle gelden die binnenkomen worden bijna geheel besteedt aan het faciliteren van
geluksmomenten. De enige kosten die wij verwachten te maken zijn inschrijving kvk,
vastleggen domeinnaam van onze website en de bankkosten.
Het bestuur zal geen kosten declareren en werken dus geheel onbezoldigd.

5. Bestemming liquidatiesaldo
Indien de stichting wordt ontbonden zullen wij een positief saldo schenken aan nader te
bepalen stichting met gelijksoortige doelstelling.
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8. Tot slot
Wij vertrouwen erop dat wij veel mensen met dementie een geluksmoment kunnen bieden
en dat we een bijdrage leveren aan een dementievriendelijkere wereld.
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