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1. Beleidsplan en doel

Dit document bevat het beleidsplan voor de Stichting Vrienden van het SBO (hierna te
noemen Vrienden) te Hellevoetsluis voor de periode 2021 tot en met januari 2022 en wordt
jaarlijks geactualiseerd.
In dit beleidsplan wordt vastgelegd wat de doelstellingen voor de komende periode zijn en
welke prioriteiten daarbij worden gesteld. Aan de buitenwacht, zoals mogelijke
subsidieverstrekkers wordt getoond wat het doel van de organisatie is en welke zaken
nagestreefd worden. Intern geeft het een houvast aan het bestuur en wordt aan de directie en
de Raad van Toezicht van het SBO inzicht verschaft in de activiteiten en plannen van de
Vrienden. Het beleidsplan toont aan dat er serieus is nagedacht over de toekomst en beoogd
een positieve uitstraling en werking te hebben bij het aanvragen van subsidies en werven van
fondsen en sponsoren.

Een beleidsplan kan tevens worden gezien als de vertaalslag vanuit een missie naar een meer
concreet plan, dat als basis dient voor een jaarlijks activiteitenplan met daaraan gekoppeld een
begroting. De Vrienden is opgericht in 1993 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam. Het doel van de Vrienden is het financieel ondersteunen van nieuw te
ontwikkelen kortlopende projecten en nieuw te ontwikkelen producten waaraan behoefte is bij
de doelgroep van het SBO.

De Raad van Toezicht of de directeur/bestuurder van het SBO kunnen bij de Vrienden van het
SBO aanvragen indienen voor nieuw te ontwikkelen producten of voor nieuwe projecten. Aan
de hand van deze aanvragen bepaalt het Bestuur van Vrienden of en hoe het mogelijk is de
aanvragen te honoreren. Het bestuur van de Vrienden kan ook zelf projecten initiëren en ten
uitvoer brengen.
Het bestuur van de Vrienden evalueert regelmatig de uitvoering van het beleid en stelt deze
waar nodig bij. Het bestuur stelt vast dat de organisatie adequaat is ingericht en toegerust om
het beleid uit te voeren.

De belangrijkste doelstelling is verwoord in de statuten van de vrienden van het SBO van 17
december 1993. Deze luidt: “ Het doel van de Vrienden van het SBO is het financieel
ondersteunen van nieuw te ontwikkelen kortlopende projecten en nieuw te ontwikkelen
producten waaraan behoefte is bij de doelgroep van het SBO.”

2. Historie van de Vrienden van het SBO
De stichting Vrienden van het Service Bureau Ouderen is opgericht in 1993 en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Het doel van de Vrienden van het SBO is het financieel ondersteunen van nieuw te
ontwikkelen kortlopende projecten en nieuw te ontwikkelen producten waaraan behoefte is bij
de doelgroep van het SBO, en wanneer er voor deze projecten / producten geen subsidie door
de gemeente verstrekt wordt.
Daarbij wordt ook substantiële aandacht besteed aan de vrijwilligers.
De ANBI stichting ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van sponsorbijdragen.
De stichting maakt uitsluitend gebruik van vrijwilligers die zonder financiële vergoeding de
afgesproken taken vervullen. Bij de start is de stichting begonnen met een fors bedrag aan
financiële middelen die ingezet kunnen worden en zijn ten behoeve van het doel van de
stichting. Tevens is een ANBI status aangevraagd om het verstrekken van mogelijke subsidies
in bepaalde gevallen gemakkelijker te maken.
Gelden leverden samen met subsidies voldoende rendement op om zich te kunnen bedruipen.
De laatste jaren is het rendement op spaargelden echter dusdanig laag, dat er al jaren meer
gelden aan de stichting onttrokken worden dan er aan rendement en subsidies binnenkomt.
Een voortduren van het gevoerde beleid zal dan ook op afzienbare termijn leiden tot het einde
van de stichting.

3. Aanvragen
De Raad van Toezicht of de directeur/bestuurder van het SBO kunnen bij de Vrienden van het
SBO aanvragen indienen voor nieuw te ontwikkelen producten of voor nieuwe projecten. Aan
de hand van de aanvragen bepaalt het Bestuur van Vrienden van het SBO of en hoe het
mogelijk is de aanvragen te honoreren. Het bestuur van de Vrienden van het SBO kan ook
zelf projecten initiëren en ten uitvoer brengen.
4. Beschrijving beleid
Het bestuur van de Vrienden van het SBO evalueert regelmatig de uitvoering van het beleid
en stelt deze waar nodig bij. Het bestuur stelt vast dat de organisatie adequaat is ingericht en
toegerust om het beleid uit te voeren.
5. Doelstellingen en activiteiten.
De belangrijkste doelstelling is verwoord in de statuten van de vrienden van het SBO van 17
december 1993. Deze luidt: “ Het doel van de Vrienden van het SBO is het financieel
ondersteunen van nieuw te ontwikkelen kortlopende projecten en nieuw te ontwikkelen
producten waaraan behoefte is bij de doelgroep van het SBO.”

6. Organisatie en structuur

Het Bestuur van de Vrienden van het SBO bestaat tenminste uit drie leden, welke dit werk
uitvoeren als vrijwilliger. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het Bestuur van de Vrienden van het SBO wordt ambtelijk ondersteund door een
professionele medewerker van het SBO.
Per 1 juli 2020 bestaat het bestuur uit 4 leden, twee onafhankelijke leden en twee leden, die
ook lid zijn van de Raad van Toezicht van het SBO.
Streven is nog een onafhankelijk lid te verwerven, die zich met name kan richten op de
werving van sponsoren en/of fondsen.

7. Doelen en activiteiten voor de komende periode.

Voor de huidige en nieuw te ontwikkelen projecten is het doel het werven van fondsen en
sponsors om ook in de toekomst ouderen en gehandicapten te kunnen blijven ondersteunen
met de SBO projecten.
Voor de besteding van de middelen geldt:
A
Er is een duidelijke beschrijving van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de
besteding van de middelen.
B
De besteding vindt overeenkomstig de begroting plaats. Afwijkingen worden door een
bestuursbesluit vastgelegd.
C
De voortgang van de bestedingen aan de doelstellingen wordt aantoonbaar
gerapporteerd. De bestedingen worden geëvalueerd, de resultaten hiervan worden
meegenomen in nieuwe beleidsplannen.
Gezien de gememoreerde terugloop van financiële middelen is het noodzakelijk het accent te
verleggen naar het binnenhalen van sponsoren.

8. Vrienden van het SBO en het SBO

Het doel van de Vrienden van het SBO is het ondersteunen en financieren van nieuw te
ontwikkelen producten en activiteiten. Het SBO is uitgegroeid tot een professionele
vrijwilligersorganisatie. Het uitvoerende werk wordt door ca. 150 vrijwilligers verricht,
ondersteund door de directeur/bestuurder en een klein stafbureau.

9. Middelen

De Vrienden van het SBO tracht haar doel te bereiken door middel van het werven en beheren
van fondsen en het vinden van sponsors voor huidige en nieuwe projecten.
(zie ook de statuten van Vrienden van het SBO). Met de sponsoren wordt overeengekomen
welke tegenprestatie er door het SBO gedaan zal moeten worden. (zie het document Sponsoren Fondsenwerving beleid).
10. Verwachtingen betreft de Vrienden van SBO 2019-2020

Ten aanzien van de zorg in Nederland zijn er met ingang van 2015 veel veranderingen
gekomen die hun invloed laten gelden op organisaties zoals het SBO. De maatschappelijke
gevolgen voor zorg verlenende instanties en individuen zijn groot, niet alleen op het gebied
van toewijzing van middelen, maar vooral door de wijziging van de subsidiegever. Met
ingang van 2015 heeft de gemeente de regierol van het Rijk overgenomen. De thuiszorg als
tegenhanger van de door de rijksoverheid beëindigde zorg in verzorgingshuizen en de
verhoogde drempel ten aanzien van de verpleegzorg, veroorzaakt bij onze doelgroep veel
onrust. Door de verwachting dat de doelgroep langer thuis blijft en verzorgd moet gaan
worden door familie, buren en kennissen zal naar verwachting de vraag naar de inzet van het
SBO sterk toenemen. Het rijk verschuift een belangrijk deel van haar zorgtaak naar de
gemeentelijke overheid, met daarbij een beperking van de beschikbaarheid van middelen.
Niet alleen de zorgvrager wordt gedupeerd, ook het SBO zal in de komende periode getroffen
kunnen worden door gemeentelijke bezuinigingen, welke direct van invloed zijn op de
personele bezetting van het SBO. Binnen de kantooromgeving wordt dit opgevangen door
vacatures niet of slechts gedeeltelijk op te vullen en /of functies en taken te combineren. Ook
zal noodzakelijkerwijs de inzet van vrijwilligers – waar nodig - moeten toenemen en zal de
afnemer van diensten van het SBO hier een financiële bijdrage voor moeten leveren.
Daarbij zal het SBO activiteiten ontwikkelen om eenzame ouderen meer maatschappelijk te
betrekken bij activiteiten om zodoende niet gewenste eenzaamheid te doorbreken.
Voor 2018 heeft het bestuur van de Vrienden besloten een bedrag van 15.000 euro ter
beschikking te stellen om een overgang naar een cloud omgeving mogelijk te maken, een
noodzakelijke stap om de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen, maar tevens een stap
die los staat en bovenop komt van de kernactiviteiten van het SBO.

In 2019 zijn er geen aanvragen geweest en geen bijdragen toegekend.

In 2020 is er (nog) geen aanvraag geweest.

Een achtergrond daarbij is dat er veel tijd en moeite is besteed aan het werven van
bestuursleden, die in ieder geval geleid hebben tot het aanstellen van een onafhankelijk
voorzitter. Daarnaast zijn we natuurlijk ook overvallen door het Corona Virus, waardoor de
activiteiten en de voortgang enige maanden hebben stilgelegen.

Daarnaast zal het bestuur van de Vrienden van SBO verdere plannen ontwikkelen om jaarlijks
inkomsten te genereren uit fondsen of sponsors. Dit in nauw overleg en samenwerking met de
directie en de Raad van Toezicht van SBO.

Vastgesteld op 12 november 2020

Bijlage : beleid t.a.v. van sponsor- en fondsenwerving.

Algemeen
Dit document geldt als een bijlage bij het beleidsplan voor de Vrienden van het SBO te
Hellevoetsluis en is voor langere periode en dient diverse bestaande doelen te ondersteunen en
nieuwe te ontwikkelen.

Sponsors krijgen en behouden
Het werven van sponsoren of fondsen geschied vooral door persoonlijke benadering.
Sponsoring is een zakelijke overeenkomst gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de
ene partij (Sponsor) een persoon, bedrijf of instelling een project van het SBO ondersteund.
Jaarlijks worden de sponsoren persoonlijk op de hoogte gesteld van de door hun gesponsorde
project zodat duidelijk gemaakt kan worden dat de samenwerking nodig is en blijft voor de
nabije toekomst.

De tegenprestatie
Een donatie van de sponsor is niet vrijblijvend. In het algemeen zal de vrienden van het SBO
of het SBO een tegenprestatie leveren die in verhouding staat met de geleverde bijdrage,
welke schriftelijk wordt vast gelegd. Jaarlijks is er een evaluatie tussen de Sponsor en het
bestuur van de Vrienden van het SBO over de geleverde prestaties, veelal gepaard gaande met
de rapportage van het SBO over de besteding van de sponsorgelden en daarmee geboekte
resultaten.
Jaarlijks krijgt iedere sponsor een jaarverslag toegezonden.

Projecten
Alle gesponsorde projecten moeten duidelijk omschreven worden, zodat voor de sponsor
duidelijk is in welk project of een deel hiervan hij/zij een bijdrage levert.

1 januari 2019

