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1.1 Inleiding 

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland maken belangrijke extra zaken mogelijk voor patiënten 

van Revalidatie Friesland. Dit varieert van vrijwilligerswerk, feestelijke vieringen (kerst, sinterklaas), 

specifieke sport- en beweegactiviteiten en kunst. 

 

1.2 Gegevens stichting 

De gegevens van de stichting zijn als volgt: 

Naam: Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland 

RSIN: 816214554 

Vestigingsadres: Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag 

Telefoonnummer: 08885801580 

Postadres: Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag 

Website: https://www.vriendenvanrevalidatiefriesland.nl/ 

Mailadres: vriendenvan@revalidatie-friesland.nl 

Bankrekening: NL63RABO0303128577 

 

1.3 Bestuur 

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland heeft een bestuur dat bestaat uit tenminste drie 

leden. De huidige bestuursleden zijn: 

Fokje Kooi (voorzitter/penningmeester) 

Paulina Smids (secretaris/penningmeester) 

Matthijs Bergsma (lid) 

Joan van Zinderen (lid) 

De bestuursleden werken vrijwillig en worden voor onbepaalde tijd benoemd. 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 

overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, 

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 

derde verbindt. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

2.1 Doelstelling 

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland zet zich in om meer mogelijk te maken voor patiënten 
van Revalidatie Friesland. De Vrienden van Revalidatie Friesland maken allerlei zaken mogelijk die de 
revalidatieperiode voor patiënten prettiger maken of het verblijf in een revalidatiecentrum aangenamer.  
 
Het betreft zaken die niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit zijn voorzieningen zoals: 

speelgoed, (spel)computers, gezellige bijeenkomsten, kerst- sinterklaas en andere vieringen, 

tijdschriften & boeken maar ook mogelijkheden om te kunnen sporten of bewegen. 

 

2.2 Strategie en uitvoering 

In 2019 willen we alle nodige middelen op orde brengen die nodig zijn voor het werven van meer 

donateurs. Hiervoor wordt allereerst een ANBI-status aangevraagd, een website gemaakt, een 

database ingericht voor donateurs en diverse wervende activiteiten opgezet. In 2019 en 2020 willen 

we veel meer bekendheid gaan geven aan het bestaan van deze stichting en het doel ervan. We 

richten ons daarbij op het leggen van relaties met de achterban: particulieren en ex-patiënten,  

bedrijven en (keten)partners. 

 

 

https://www.vriendenvanrevalidatiefriesland.nl/


 

 

2.3 Acties 
In 2019 gaan we actief donateurs werven onder de volgende doelgroepen: 

-ex patiënten 

-deelnemers Revalidatie Friesland Tocht 

-Ketenpartners Revalidatie Friesland  

-Bedrijven 

 

Hiervoor wordt o.a. een display in alle wachtruimtes geplaatst en een mailing uitgezet onder de 

genoemde doelgroepen.  

 

3.1 Administratie 

De penningmeester van de stichting voert de administratie.  Fluctuaties worden gecommuniceerd met 

de overige bestuursleden via de reguliere vergaderingen. Financiële verslagen van inkomsten en 

uitgaven worden op formele bestuursvergaderingen door de andere bestuursleden gecontroleerd. 

 

3.2 Inkomsten 

De inkomstenbronnen van de stichting bestaan uit: 

- Giften en donaties van betrokken individuen (waaronder ex patiënten), bedrijven en instellingen. 

- Erfstellingen, legaten en schenkingen. 

- Eventuele andere verkrijgingen en baten. 

 

3.3 Uitgaven 

In 2018 worden minimaal 90% van de uitgaven ingezet voor: 

- activiteiten die ‘meer mogelijk maken voor patiënten’.  

- het mobiliseren van de achterban 

De overige middelen worden onder andere gebruikt voor administratieve kosten en fonds wervende 

activiteiten. 

 

3.4 Bezittingen 

De stichting heeft geen bezittingen. 

 

 


