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Beleidsplan 
 
 

1. Inleiding 
 

De Stichting Vrienden van de Riethorst verricht haar werkzaamheden t.b.v. woonzorgcentrum 
de Riethorst . De oprichting vond plaats op 16 oktober 2012. 
 
De Riethorst is een kleinschalig woonzorgcentrum gelegen in de Zwolse wijk de Aa-landen. In de 
Riethorst wordt verpleeghuiszorg geboden aan 30 psychogeriatrische (dementerende) cliënten. 
Zij beschikken allen over een eigen ruime woongelegenheid. De locatie is gebouwd in een 
carrévorm met in het midden een mooie binnentuin.  
 
De ‘eigenheid’ van de cliënt is een belangrijk gegeven binnen de zorgverlening van de Riethorst. 
De activiteiten worden in lijn met deze gedachte ook zoveel mogelijk afgestemd op de 
gewoonten en het dagritme van de cliënt en het stadium van dementie. 

In de Riethorst worden basiszorgarrangementen aangeboden horend bij ZZP4, ZZP5, ZZP7 en 
ZZP8. 

De Riethorst is onderdeel van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, De overige woonzorgcentra van 
deze organisatie zijn de Esdoorn, de Molenhof, het Zonnehuis allen te Zwolle en de Hoekstee in 
Ommen. 

2. Visie 

Vanwege de beperkte en voortdurend onder druk staande budgetten wil de Stichting middelen 
verwerven ter financiering van niet op andere wijze gedekte uitgaven voor recreatie, 
ontspanning en bijzondere activiteiten en voorzieningen voor bewoners van de instelling, dit in 
de meest ruime zin. De Stichting gaat zich inspannen om, geheel binnen het overkoepelend 
beleid, het verblijf van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. 

 

 



3. Beleid 

De eerstkomende tijd zal de aandacht gericht moeten zijn op het verkrijgen van financiële 
middelen om aan de vraag naar aanvullende activiteiten te kunnen voldoen. Zo spoedig 
mogelijk zal de aandacht van het bestuur daarna uitgaan naar de verzoeken om financiële 
bijdrage voor bijzondere activiteiten en voorziening van de verpleging of bewoners c.q. hun 
contactpersonen. Hierbij vindt afstemming plaats met de bestaande Cliëntenraad. Essentieel 
hierbij is de Anbi-status, verkrijging hiervan is dus een eerste prioriteit.  

 

4. Organisatie 

Het bestuur bestaat uit vier personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid. 
Vergaderfrequentie minimaal 4x per jaar en aanvullend als gewenst. 

 

5. Middelen 

Voor het verkrijgen van de financiële middelen worden de volgende doelgroepen benaderd: 

 Familieleden van de bewoners 

 Medewerkers van de Riethorst 

 Overige geïnteresseerden o.a. diaconieën, stichtingen 

 

Afhankelijk van de doelgroep moet gedacht worden aan:  

 Schenkingen, erfstellingen en legaten 

 Werven van sponsoren 

 Houden van acties 

 Overige activiteiten zoals bazar, 2e hands spullen kast e.d. 

 Vaste donatie van familieleden 

 

 

 



Voor de benadering worden ingezet: 

 Folder 

 Nieuwsbrief 

 RiethorstNieuws 

 Welkomstmap 

 Website 

 Persberichten 

 Presentatie tijdens bijeenkomsten  

 Bedankbrief 

 Jaarverslag 

 Financieel jaarverslag 

                                                                                                                                                                                         
Het startkapitaal bedraagt € 510,— zijnde het restant van de vroeger verplichte bijdrage 
ontspanningskosten door de bewoners. Een dergelijke regeling is door de overheid verboden.                                                                          
 
Gezien de grootte van de Riethorst (30 bewoners) wordt gestreefd naar een kapitaal in            
2013 en volgende jaren van € 5.000,--. Hierbij is tevens uitgegaan van de ervaringen van de 
overige Vrienden Stichtingen aangesloten bij de organisatie. 
 


