
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsplan Vrienden van De Merwelanden 
 
Vrienden zorgen voor een goed leven: samen een kopje koffie drinken, naar muziek 
luisteren, sporten of een uitstapje maken. Het zijn vaak de kleine dingen die het leven 
aangenamer kunnen maken. 
  
Stichting Vrienden van De Merwelanden zet zich al 25 jaar in om hiervoor geld in te zamelen 
en te besteden aan materialen en activiteiten voor de bewoners van De Merwelanden.  
 
 
Doelstelling 
De doelstelling van stichting Vrienden van De Merwelanden is dan ook: 
De stichting verleent (financiële) steun voor aanvullende activiteiten of materialen, die 
beogen het woongenot van bewoners van De Merwelanden te vergroten. 

 
 
Werven van fondsen 
Het werven van fondsen wordt onder andere op de volgende manieren gedaan: 

- Jaarlijkse wervingsbrief aan bewoners en medewerkers van De Merwelanden. 
- De opbrengsten van tweedehandswinkel Cockies & Mokkies van De Merwelanden 

komt ten goede aan de stichting Vrienden van De Merwelanden. 
- De opbrengst die deelnemers aan de wandelvierdaagse van De Merwelanden 

ophalen komt ten goede aan de stichting Vrienden van De Merwelanden. 
- Via oproepen in het bewonersmagazine Wijzer, het personeelsblad Bijzijn en de 

Nieuwsweek wordt gevraagd om donateur te worden. 
- Nieuwe bewoners en medewerkers van De Merwelanden worden geïnformeerd over 

het bestaan en de doelstelling van de stichting 
 
 
Invulling geven aan de doelstelling 
Verzoeken om activiteiten te ondersteunen of materialen aan te schaffen kunnen komen uit 
de organisatie van De Merwelanden, maar ook van bewoners, medewerkers, vrijwilligers of 
mantelzorgers. 
 
Wanneer een verzoek wordt ingediend bij de Vrienden van De Merwelanden, wordt deze 
door het bestuur beoordeeld. Hierbij wordt gekeken of het verzoek past in de doelstelling van 
de stichting en of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar om verzoeken te beoordelen. 

 
 

“Vr ienden zor gen voor  een goed leven”  

St icht ing  Vr ienden van De Merwelanden  

Haringvl ietst raat  515,  3313 EM Dordrecht  

Tel  (078)  750201 1   IBAN nummer NL93ABNA0408197196    


