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SWZ zorg 

SWZ zorg is een zorgaanbieder binnen de gehandicaptenzorg in Noord-Brabant, regio Oost-
Brabant. SWZ zorg staat bekend als een professionele zorgaanbieder voor merkbare 
mensgerichte zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met 
ernstige, meervoudige beperkingen (EMB). 
SWZ zorg wordt gefinancierd met overheidsgeld en is zich bewust van haar kerntaak 
“waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking door merkbare 
mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien”. 
 
Met de Stichting Vrienden van SWZ zorg kan het Vriendenbestuur het verschil maken en 
specifieke doelen en wensen, de zogenoemde ‘extra’s’, realiseren voor de cliënten van SWZ 
zorg in het bijzonder alsook voor een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen. 

Hiervoor richt SWZ zorg speciaal voor sponsor- en fondsenwerving de Stichting Vrienden 
van SWZ zorg op. SWZ zorg is de moederorganisatie van de Stichting Vrienden van SWZ 
zorg. 
De vriendenstichting is een afzonderlijk rechtspersoon, onafhankelijk, transparant en zonder 
winstoogmerk. De Stichting Vrienden van SWZ zorg werft fondsen en extra inkomsten voor 
specifieke doelen. Concrete wensen en projecten waar een donateur en schenker het 
verschil kan maken. 

 

Stichting Vrienden van SWZ zorg 

RSIN: 863738060 
 
Contactgegevens 

Contactpersoon 
Marian Smits, Relatiebeheerder 

Post en Bezoekadres 

Nieuwstraat 70 
5691 AG  SON 

E-mail en Telefoonnummer 
vrienden@swzzorg.nl  

T 088 799 80 80 

Website 
https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/stichting-vrienden-van-swz-zorg 
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1. Inleiding  

Voor u ligt het beleidsplan en de werkwijze van de Stichting Vrienden van SWZ zorg. In dit 
plan staat het meerjarenbeleid voor 2022-2025. Het bestuur van de Stichting Vrienden van 
SWZ zorg bestaat uit onbetaalde bestuursleden die SWZ zorg en de vriendenstichting een 
warm hart toedragen. Het bestuur wil graag een bijdrage leveren aan de (verbetering van 
de) kwaliteit van leven van cliënten van SWZ zorg. Van mens tot mens met hoofd én hart, 
zoals SWZ zorg dit uitdraagt. De stichting Vrienden van SWZ zorg kreeg een ANBI-status in 
2022 toegekend.  

In gevallen waarin dit beleidsplan niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Vrienden 
van SWZ zorg. Besluiten mogen niet tegenstrijdig zijn met de wet of de statuten. 
Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur op 11 januari 2022 en wordt jaarlijks, of 
eerder indien nodig, geëvalueerd en zo nodig aangepast.   

2. Doelstelling van de stichting  

Iets extra’s doen voor mensen met een ernstige, meervoudige beperking (EMB) en mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wat niet uit het gewone zorgbudget van de 
organisatie of van de cliënt kan worden betaald: dat is het doel van de ‘Stichting Vrienden 
van SWZ zorg’. De activiteiten van Stichting Vrienden van SWZ zorg richten zich op de 
cliënten van SWZ zorg, hun naasten en sociale netwerken.  

Het doel van de Stichting Vrienden van SWZ zorg is het leveren van een (financiële) 
bijdrage om het leven van cliënten van SWZ zorg aangenamer te maken. Het gaat hierbij om 
zaken die niet uit het zorgbudget van de organisatie, de overheid of andere wettelijke 
regelingen kunnen worden betaald, en ook niet door de cliënt zelf. Daarnaast heeft Stichting 
Vrienden van SWZ zorg tot doel om het maatschappelijk draagvlak en het sociale netwerk 
van (de cliënten van) SWZ zorg te vergroten.  

Voor alle extra’s geldt dat deze eenmalig zijn. Grotere uitgaven moeten ten goede komen 
aan een groep cliënten. 

Stichting Vrienden van SWZ zorg heeft een onafhankelijk bestuur. De leden van het bestuur 
hebben een sterke binding met SWZ zorg of met haar verzorgingsgebied. De stichting heeft 
geen winstoogmerk; de Belastingdienst kende in 2022 de ANBI-status toe aan de Stichting 
Vrienden van SWZ zorg.  
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3. De werkzaamheden van de stichting  

Het doel van de stichting wordt bereikt door de werving van geldmiddelen, c.q. gevers 
enerzijds en door de besteding van deze verworven middelen anderzijds. De intentie is om 
de Stichting Vrienden van SWZ zorg een schakel te laten zijn tussen wensen en gevers.  
 
De inspanningen zullen gericht zijn op:  
 
1. Het verzamelen van wensen en projecten en het toetsen van deze wensen aan de 

doelstellingen van de Stichting Vrienden van SWZ zorg;   
2. Monitoring van projecten ten behoeve van de initiatiefnemers en gevers;  
3. Het werven van donateurs, de zogeheten ‘Vrienden van SWZ zorg’. Dit kunnen 

particulieren, instellingen of bedrijven zijn;  
4. Relatiebeheer van de donateurs.  
 
 
De inkomsten van Stichting Vrienden van SWZ zorg kunnen dus bestaan uit: 
 Donaties door particulieren;  
 Opbrengsten uit zelf ontwikkelde evenementen en acties, inclusief crowdfunding; 
 Sponsoring, corporate giving en schenkingen in natura;  
 Sponsoring en donaties door intermediairs, zoals serviceclubs, sportclubs, scholen e.d.;  
 Donaties door vermogensfondsen;  

 Erfstellingen en legaten door particulieren. 

 
4. Besteding van het vermogen 

Het vermogen dat de Vrienden van SWZ zorg verwerft, wordt, na aftrek van gemaakte 
kosten, enkel en alleen besteed aan de doelstelling van de stichting. Het bestuur van de 
Vrienden van SWZ zorg is verantwoordelijk voor de toewijzing van het vermogen aan de 
verschillende projecten.  

De besteding van het vermogen gebeurt in principe aan de hand van de wensen die vanuit 
de organisatie worden ingediend. Indien een gift of donatie geoormerkt is, wordt het 
vermogen uiteraard aan het betreffende project toegewezen. Het bestuur behandelt de 
aanvragen voor wensen en projecten conform de vastgestelde interne richtlijnen.  

Het bestuur toetst deze wensen aan de doelstellingen van de Stichting Vrienden van SWZ 
zorg en beoordeelt de haalbaarheid van fondsenwerving.  

Op basis van deze afwegingen besluit het bestuur om een wens in behandeling te nemen 
dan wel af te wijzen. De projecten waarvoor de vriendenstichting zich inzet komen op een 
lijst te staan die voor iedereen inzichtelijk is. 

Indien er onvoldoende wensen vanuit de organisatie worden ingediend, kan het bestuur een 
plan van aanpak opstellen om deze wensen actiever te werven of zelf specifieke 
aandachtspunten en activiteiten voor het betreffende jaar beschrijven.  
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Het vermogen van de vriendenstichting kan nooit door individuele bestuursleden worden 
aangewend als zijnde eigen vermogen. 

Bij opheffing van de stichting, zal het eventueel resterende vermogen aan een algemeen nut 
beogende instelling met soortgelijke doelstelling besteed worden. 

5. Beheer van het vermogen 

Alle inkomsten worden uitsluitend bij de vriendenstichting vastgelegd, die daarvoor over een 
eigen bankrekening beschikt. De stichting houdt een projectadministratie bij, waarin helder 
en transparant de toewijzing van vermogen aan bepaalde projecten wordt bijgehouden. 

Verder blijken uit de administratie duidelijk de aard en omvang van de kosten die door de 
vriendenstichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, de aard en 
omvang van de inkomsten en de uitgaven en tot slot de aard en omvang van het vermogen 
van de instelling. 

Uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de balans en de staat van baten en 
lasten van de vriendenstichting opgemaakt. 

6. Het bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie tot maximaal zeven bestuursleden. Zij 
verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en onbezoldigd, vanuit hun betrokkenheid bij SWZ 
zorg en haar cliënten. Er worden geen vergoedingen uitbetaald, met uitzondering van 
aantoonbare onkosten. 

Bestuursleden kunnen op basis van een profiel door de Raad van Bestuur van SWZ zorg of 
het bestuur van de Vriendenstichting voorgedragen worden. De benoeming vindt plaats door 
het bestuur, voor in principe een periode van 3 jaar. Zij kunnen maximaal éénmaal 
herbenoemd worden. In het bestuur is SWZ zorg vertegenwoordigd door maximaal 2 
bestuursleden, die onderdeel uitmaken van SWZ zorg. 

Het bestuur besluit volledig onafhankelijk van donateurs. Het bestuur streeft te allen tijde 
naar besluitvorming in consensus. Is dit niet mogelijk dan wordt met meerderheid van 
stemmen besloten. 
 
Er is een vijfhoofdig bestuur benoemd: 
Desirée Witberg, voorzitter 
Frans van Dijk, penningmeester 
Sjef den Uijl, secretaris 
Jody Cath, bestuurslid 
Marian Smits, bestuurslid.  
 
7. Overig 

Voor haar naamsbekendheid, de werving van gelden en de zichtbaarheid van haar 
activiteiten beschikt de vriendenstichting over een website, folder(s) in web-versie, pdf en 
print en diverse andere communicatiemiddelen en -kanalen, waaronder social media.  
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De Stichting Vrienden van SWZ Zorg kunnen gebruik maken van de Mediabank van SWZ.  

De Stichting Vrienden van SWZ zorg hanteert de codes die door branchevereniging Goede 
Doelen Nederland zijn vastgesteld, waaronder de SBF-code Goed Bestuur en Code 
Nalaten. 


