Stichting Aanvullende Patiëntenzorg
Doel van de stichting
De stichting heeft als doel activiteiten te ontplooien die bijdragen aan het welbevinden van cliënten.
Daartoe sponsort de stichting o.a. de groepsactiviteiten, vaak enkele dagen in een kampeerboerderij
of een andere recreatievoorziening. Om een afweging te kunnen maken aan welke activiteiten we
bijdragen of niet stellen we de onderstaande criteria op.
Enkele criteria:
 De activiteit valt niet onder de reguliere zorg;
 Het gaat om cliënten die verblijven op Landgoed Vrederust en de Kade;
 Men neemt deel aan de activiteiten onder begeleiding van hulpverleners van de eigen afdeling;
 De aanvraag wordt gedaan door iemand van het team;
 Minimum/maximum-omvang van een groep;
 Berekening van het beschikbaar gestelde bedrag (bijvoorbeeld hoeveel per deelnemer, per jaar);
 Er wordt per jaar bekeken hoeveel geld de stichting beschikbaar stelt. Wanneer dit budget wordt
overschreden dan wordt onderling overlegd door het bestuur;
 Niet “wie eerst komt, eerst maalt” geldt, maar de billijke verdeling over afdelingen en
deelnemers.
Indien de aanvraag niet voldoet aan deze criteria maar is, naar het oordeel van één van de
bestuursleden toch passend, dan wordt dat tussentijds besproken door de bestuursleden. Bij twijfel
kan er pas op een bestuursvergadering worden besloten tot afwijzen of toekennen van een subsidie.
Daarnaast is er het Wil Smidt-(reis-)fonds.
De doelstelling van de Stichting Aanvullende PatiëntenZorg was altijd gericht op groepen. Mar voor
een individuele cliënt was er weinig mogelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld reismogelijkheden voor een
enkele cliënt naar een zorghotel voor een paar dagen. Of ondersteuning om kleding te kopen etc.
Daarin nu voorziet het reisfonds. De inhoudelijke kant en het aansturen van het fonds zijn weggelegd
bij ons bestuur.
Enkele criteria:
 De activiteit valt niet onder de reguliere zorg;
 Het gaat om cliënten die verblijven op Landgoed Vrederust en de Kade;
 Men neemt zelfstandig deel aan een activiteit of onder begeleiding van een hulpverlener;
 De aanvraag wordt gedaan door iemand van het team;
 Minimum/maximum-bijdrage door de stapz;
 Er wordt per jaar bekeken hoeveel geld de stichting beschikbaar stelt. Wanneer dit budget wordt
overschreden dan wordt onderling overlegd door het bestuur;
 Niet “wie eerst komt, eerst maalt” geldt, maar de billijke verdeling over deelnemers.
Ook hier geldt: Indien de aanvraag niet voldoet aan deze criteria maar is, naar het oordeel van één
van de bestuursleden, toch passend, dan wordt dat tussentijds besproken door de bestuursleden. Bij
twijfel kan er pas op een bestuursvergadering worden besloten tot afwijzen of toekennen van een
subsidie.

