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1. Het werk van de stichting om haar doelstelling te bereiken 
In de komende jaren zal de stichting de werving verrichten voor projecten die voornamelijk in het 
teken staan van de nieuwbouw van Meander Medisch Centrum. Het gaat daarbij om aanpassingen die 
we willen realiseren om het voor de patiënten en bezoekers nog aangenamer te maken. Een lid van de 
Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum adviseert over projecten die geschikt zijn om gelden 
voor in te zamelen. Voor deze projecten worden projectleiders benoemd die  betrokken zijn bij de 
werving en realisatie. Zij doen dat in samenwerking met de fondsenwerver en het bestuur van 
stichting Vrienden Meander Medisch Centrum.   
Middelen om doel te bereiken 
De stichting gebruikt de volgende middelen om haar doel te bereiken: fundraising events, 
bedrijfsmeetings, sponsorpakketten, online en offline communicatiemiddelen, perscontacten, 
ambassadeursnetwerk, prospectgesprekken, fondsaanvragen en incasso’s.  
Lange termijn 
Het doel voor de lange termijn is te komen tot een structurele inkomstenstroom vanuit periodieke 
gevers en nalatenschappen. 
Middellange termijn 
Het doel voor de middellange termijn is een netwerk op te bouwen van particulieren, bedrijven, 
vermogensfondsen en verenigingen waar mee wordt samengewerkt en van waaruit verdere werving 
verricht kan worden. 
SWOT 
De Kracht is de directe donatiemogelijkheid aan een concreet project in je eigen ziekenhuis. 
De Zwakheid is de korte geschiedenis en daardoor nog lage bekendheid. 
De Kans is dat meer mensen behoefte hebben aan een lokaal, betrouwbaar en herkenbaar goed doel. 
De Bedreiging is de economische crisis en het overaanbod van goede doelen. 
Strategie 
N.a.v. bovenstaande analyse zal de Stichting zich in de komende jaren profileren als lokaal en 
betrouwbaar goed doel vanuit de gedachte ‘Samen voor óns ziekenhuis’ 
Uitvoering 
De stichting zal nog meer gebruik maken van de genoemde middelen om de doelstelling uit te voeren. 
Mits er voldoende geschikte projecten zijn, zal de stichting willen groeien om zo tot een brede basis 
van ondersteuning te komen. 
Evaluatie 
De periodieke bestuursvergaderingen en de opstelling van het jaarverslag zijn de evaluatiemomenten  
waarna bijsturing kan plaatsvinden. 
 

2. De manier van geldinzameling 
De realisatie van een project wordt gestart, als het financieel gedekt is. Zodra er voldoende donaties 
en toezeggingen zijn verworven zullen de projecten uitgevoerd worden.  Geldinzameling vindt plaats 
via spontane donaties, acties van derden, subsidies van vermogensfondsen, toegezegde giften van 
particulieren en bedrijven en door sponsoring.  
 

3. Het beheer van het vermogen van de instelling 
De instelling bouwt niet actief een vermogen op, de projectgebonden, maar ook ongeoormerkte 
gelden worden besteed aan de lopende projecten. Mochten er in de toekomst meer giften 
binnenkomen dan er projecten zijn, dan worden nieuwe projecten gezocht. 
 

4. De besteding van het vermogen van de instelling 
Er is een procedure en cyclus vastgesteld voor de besteding van het vermogen, waarbij Meander 
Medisch Centrum de projecten na een goedgekeurde beschrijving, begroting en dekkend financieel 
plan kan declareren bij Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum. De penningmeester werkt 
daarin samen met de financiële afdeling van Meander Medisch Centrum. Tijdens 
bestuursvergaderingen moet per project toestemming voor declaratie worden gevraagd middels de 
genoemde stukken.  


