
Stichting Vrienden van Brugstede, Lemelerveld 
 

BELEIDSPLAN 
 
Oprichting en doel 
 
De Stichting Vrienden van Brugstede is op 4 juni 2012 opgericht. 
Het doel is het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het nieuw gebouwde 
woonzorghuis Brugstede te Lemelerveld. 
 
Woonzorghuis Brugstede 
 
Woonzorghuis Brugstede, gelegen aan de Mr Gorisstraat te Lemelerveld, maakt deel uit van 
Zorggroep Raalte.  In november 2011 is de eerste fase van het complex in gebruik genomen. 
De Brugstede is een 24 uursvoorziening en  beschikt over 22 appartementen, waarvan 6 voor 
psychogeriatrie en 4 voor somatiek. De zorg wordt verleend door 21 beroepskrachten en 49 
vrijwilligers. In december 2012 komt de tweede fase van de nieuwbouw gereed waarmee 
nog eens 8 appartementen beschikbaar komen ( 6 voor psychogeriatrie en 2 voor somatiek ). 
De zorg wordt betaald vanuit de AWBZ financiering . Deze financiering biedt niet de 
mogelijkheid om een aantal extra’s voor de bewoners te doen. Daarom is de 
vriendenstichting opgericht, welke zich inzet  om deze extra’s alsnog te realiseren. 
 
Nadere uitwerking en realisatie van de doelstelling. 
 
Het doel van de stichting ( het bevorderen van het welzijn van de bewoners van Brugstede ) 
wordt bereikt door 1. Werving van geldmiddelen  en 2. Besteding aan de doelstelling 
 
Werving van geldmiddelen 
Om de start van de activiteiten mogelijk te maken is van Stichting Lemelervelds Belang over 
2012 een bedrag ontvangen van € 1.250.  
Om reguliere inkomsten te verwerven wordt een donateursaktie gehouden. Hiertoe is een 
folder ontworpen ( zie bijgevoegde proefdruk ), welke in de week van 15 tot 20 oktober 
2012 onder de bevolking van Lemelerveld en omstreken zal worden verspreid ( circa 1700 
adressen ). Een deel van  de folder betreft een machtigingskaart , welke belangstellenden, 
ingevuld weer kunnen inleveren.  De gemeente Dalfsen heeft inmiddels vergunning voor het 
houden van deze donateursaktie verleend. Naar verwachting zullen  in 2012 een groot 
aantal donateurs verworven kunnen worden. De werving zal in komende jaren worden 
voortgezet. Daarnaast kunnen tijdens bijzondere activiteiten in Lemelerveld en activiteiten 
ten behoeve van de bewoners extra geldwervingsacties worden georganiseerd.  
 
Besteding aan de doelstelling 
In overleg met de leiding van Brugstede zullen middelen beschikbaar worden gesteld voor 
voorzieningen  waarin het reguliere AWBZ budget niet voorziet. Te denken valt aan de 
aanschaf van tuinmeubilair en een braintrainer en bijdragen in kosten van uitstapjes e.d. 
voor de bewoners. 
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Organisatie , verslaglegging en verantwoording. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden te weten voorzitter, secretaris en 
penningmeester en 2 leden voor de organisatie van diverse activiteiten. ( een lid is vacant ) 
Van de bestuursvergaderingen zullen notulen worden gemaakt welke na vaststelling door de 
voorzitter en secretaris worden ondertekend. 
 
Uiterlijk 1 december zal een jaarplan en begroting voor het daarop kalenderjaar door 
secretaris en penningmeester worden opgesteld en door het bestuur worden vastgesteld. 
 
Binnen 5 maanden na afloop van een kalenderjaar zal door de secretaris een jaarverslag en 
door de penningmeester een financieel verslag worden opgesteld en ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan het bestuur. Het financieel verslag zal ter beoordeling worden 
voorgelegd aan een verificatiecommissie bestaande uit 2 personen. 
 
 
 
 
 Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van  
Stchting Vrienden van Brugstede 
gehouden op 14 september 2012  
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