
Stichting Vrienden van Dôme 
 

Stichting Vrienden van Dôme is een ANBI geregistreerde instelling. 

Dat wil zeggen dat de stichting een algemeen nu beogende instelling is en dat de giften die 

aan de  Stichting Vrienden van Dôme overgemaakt worden aftrekbaar zijn van de belasting. 
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1. Contactgegevens: 

Internetsite www.hospicedome.nl  

Naam  Stichting Vrienden van Dôme 

RSIN nummer 805996199 

Adres  Appelweg 49, 3818 NN  Amersfoort, 033 4601960 

 

2. Doelstelling Stichting Vrienden van Dôme 
 “De stichting heeft ten doel: het verwerven van fondsen ter ondersteuning van het werk 

van Stichting Dôme Exploitatie, gevestigd te Amersfoort, en voorts al hetgeen daarmee 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords.” 

 

Stichting Vrienden werft fondsen ten behoeve van de thuis verplaatste zorg aan 

terminale patiënten welke in Hospice Dôme gegeven wordt en vult jaarlijks de tekorten 

aan die in daarin kunnen ontstaan. 

 

3. Bestuurders   
Dhr. L.H. Heijs, voorzitter  

Dhr. Y.R. Vroegindeweij, secretaris 

Mw. A.G. Beelen, penningmeester 

Dhr. G.J. Kreikamp, lid 

Mw. W.H. van Loenen, lid 

Mw. C.C. van Dam, lid 

 

 

4. Beloningsbeleid 
De stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden van de bestuurders 

op vrijwillige basis worden verricht. 

 

 

 

 



 

5. Beleidsplan Stichting Vrienden van Dôme 

 

Algemene doelen PR en Fondsenwerving  

1. Hospice Dôme staat bekend om professionele en menswaardige zorg 

2. Hospice Dôme is bekend bij groot publiek  

3. Hospice Dôme heeft voldoende financiële middelen om een gezond bedrijf te zijn  

 

Uitgangspunten 

- werving gasten, een goede bedbezetting is van groot belang voor het voortbestaan 

van Hospice Dôme 

- werving gelden, Hospice Dôme zal altijd voor een deel afhankelijk blijven van giften 

en donaties 

Bovenstaande houdt in dat er naast een goede fondsen- en giften werving, ook een 

uitstekende PR noodzakelijk is om het bestaansrecht van Hospice Dôme te waarborgen: 

een goede PR van het hospice brengt gasten en gelden. 

 

Noodzaak Stichting Vrienden van Dôme 

A. De zorg in Hospice Dôme wordt niet volledig vergoed. Het bedrijf is voor een deel 

afhankelijk van gaven en giften, wat bij een jaarlijkse omzet, wat neerkomt op 50.000 

tot 100.000 euro per jaar.  

B. De bedbezetting is een onzekere factor. De zorg via de AWBZ wordt alleen vergoed 

bij de bezetting van een bed. Geen bezetting = geen inkomsten, terwijl de vaste 

lasten door gaan. Daarnaast is de hoogte van de vergoedingen via de overheid 

regelmatig aan veranderingen onderhevig. Ook voor de komende jaren staan de 

vergoedingen in de zorg onder grote druk en zal er op meerdere fronten iets gaan 

veranderen. 

C. In de statuten is vastgelegd dat de Stichting Vrienden van Dôme de tekorten zal 

aanvullen van de Stichting Dôme Exploitatie. Derhalve is de Stichting Vrienden een 

fondswervende stichting. Zij is per 1 januari 2008 door de belastingdienst 

aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI). Dat wil zeggen dat giften 

aftrekbaar zijn van de belasting.  

 

Voorwaarden 

a. de zorg in Hospice Dôme is en blijft uitstekend = mond tot mond reclame = de 

belangrijkste PR 

b. een goed en voor iedere bestaande en toekomstige giftgever een aansprekend 

verhaal, zowel voor dreigende tekorten alsook voor dreigende overschotten 

c. een actueel en hanteerbaar database bestand  

d. capaciteit voor de uitvoering van de plannen (gerealiseerd) 

e. aantrekkelijke folders op verschillende doelgroepen gericht + aantrekkelijk 

presentatiemateriaal t.b.v. lezingen (DVD, Cdrom, beamer, etc.) 

f. een informatieve en mooie website 

g. inzicht in de giften zodat er doelgericht gestuurd kan worden waar eventuele 

mogelijkheden liggen 

 



Doelgroepen  

- Gasten / naasten / toekomstige gasten 

- Verwijzers: huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg, CIZ 

- Kerken / pastores – Notarissen – Bedrijven – Fondsen en serviceclubs 

- Breed publiek 

 

Middelen 

Folderverspreiding / Briefing  

Persoonlijke benadering  

Website 

Nieuwsbrieven 

Kranten: Interview + Persberichten 

Adverteren in Gemeentegids, Gouden Gids, Telefoongids, en andere gidsen 

Acties: speculaas- + postzegelactie 

Lezingen en stands 

 

2015 

Activiteit Middel Resultaat 

Open Huis In kerkbladen, nieuwsbrief, apotheken, 

kabelkrant, huis-aan-huisbladen 

PR en 

drempelverlagend  

Speculaasactie In kerkbladen, nieuwsbrief, oud-

verkopers 

Inkomsten en PR 

Nieuwe folders voor 

toekomstige gasten / 

naasten + flyer met 10 

kernpunten Dôme  

Verspreiding bij verwijzende instanties PR 

PR updaten Website vernieuwen PR, Informatie en 

bekendheid voor 

alle doelgroepen 

en werven van 

financiën 

 

Doorlopende en jaarlijkse activiteiten 

regelmatig regelmatig en bij bijzondere 

gelegenheden pers benaderen 

met interview, persbericht of 

advertentie  

Breed publiek Bekendheid 

zo nodig Bij bedrijven kortingen bedingen 

bij aanschaf apparaten en 

eventuele gerichte sponsoring 

van activiteiten 

Bedrijven Inkomsten en 

kortingen 

regelmatig Aanschrijven kerken, notarissen, 

fondsen, serviceclubs 

Bestaande en 

nieuwe contacten 

Bekendheid en 

inkomsten 

2 x per jaar Nieuwsbrieven versturen met 

up-to-date nieuws van Hospice 

Dôme  

Alle bestaande 

contacten 

Informeren 

achterban 

 



Financieel 

Het bestuur heeft zich als doel gesteld om een vermogen te reserveren dat een minimale 

omvang heeft van 50 % van de jaarlijkse personeelslasten, als zorg voor haar personeel 

wanneer er zich minder gunstige tijden voordoen. De exploitatiestichting is afhankelijk 

van de bedbezetting (geen bezetting, geen inkomsten) en van de besluiten van de 

overheid betreffende de hoogte van de vergoedingen vanuit de AWBZ. Deze worden elk 

jaar bepaald en bijgesteld door de regering. De Stichting Vrienden van Dôme neemt 

hiermee haar verantwoordelijkheid om ook op de langere termijn zorg te kunnen dragen 

voor de continuïteit van Hospice Dôme. 

Daarnaast heeft de Stichting Vrienden van Dôme in december 2011 een lening 

afgesloten met een aantal particulieren om het pand aan te kunnen kopen per 1 januari 

2012. Uiteraard heeft de stichting de komende jaren (10 jaar) een aflossingsverplichting. 

  

 

 

 


