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BELEIDSPLAN STICHTING SEVAGRAM VERWENZORG 2020-2023 
 

 
Doelstelling 

Volgens haar statuten stelt de stichting Sevagram Verwenzorg zich ten doel het zonder 
winstoogmerk verhogen van de kwaliteit van leven van cliënten van Sevagram. De Stichting 
bevordert deelname van cliënten aan de (kunst- en cultuur)activiteiten van Sevagram met 
al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord. 
Gezien deze doelstelling wordt de stichting op 1-1-2014 door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI). 

 
Werkzaamheden 

Het bestuur van de stichting komt vier maal per jaar in vergadering bijeen. Dan worden de 
aanvragen vanuit Sevagram en derden beoordeeld voor financiële ondersteuning. 
Ook wordt de voortgang van de kunst- en cultuuractiviteiten besproken en na afloop van 
elk kalenderjaar wordt de financiële verantwoording vanuit de stichting Sevagram 
Verwenzorg beoordeeld. Verder is het bestuur verantwoordelijk voor het beheer van het 
vermogen van de stichting Sevagram Verwenzorg. 

 
Beheer gelden 

Mede gezien de administratieve en financiële ondersteuning door Stichting Sevagram zijn 
de overheadkosten van de stichting zeer gering. Het merendeel van de uitgaven heeft 
betrekking op de activiteiten ten behoeve van de doelgroep als genoemd in de doelstelling 
van de stichting. Bij het beheer van de gelden worden risico's zoveel mogelijk vermeden. 
Het op te bouwen vermogen wordt ondergebracht op een aparte rekening. De financiële 
administratie van de stichting wordt door de penningmeester bijgehouden. 

 
Besteding gelden 
Het accent bij de financiering ligt op het mogelijk maken van faciliteiten en (kunst- en 
cultuur)activiteiten die niet vanuit de reguliere financíering bekostigd kunnen worden en 
die aan een collectief van cliënten ten goede komen. Het jaarlíjks uitgebrachte jaarverslag 
maakt concreet aan welke activiteiten of goederen in het betreffende verslagjaar een 
financiële bijdrage is verleend. 

 
Publiciteit 

De Stichting Sevagram Verwenzorg streeft naar zichtbaarheid en draagvlak. 
 ln het personeelsblad "Dienblad" en via de Facebookpagina van Sevagram 

Verwenzorg wordt regelmatig aandacht besteed aan de stichting, goede 
doelenprojecten en fondsen. 

 Twee maal per jaar geeft Sevagram voor haar relaties (vrienden) een Nieuwsbrief 
uit. 

 De stichting heeft een eigen gezicht en een eigen website. De website wordt actief 
bijgehouden. 

 De aanwezigheid van bestuursleden van de stichting bij evenementen ten bate van 
Verwenzorg en overige evenementen voor het verwerven van een derde geldstroom, 
is van groot belang. Ook de aanwezigheid van bestuursleden bij activiteiten die 
gerealiseerd zijn dankzij Sevagram Verwenzorg is van belang (al dan niet op 
uitnodiging). 



 
 

 

 

 

 

Derde geldstroom 

 
Onderstaand een opsomming van de jaarlijks te organiseren activiteiten met het oog op 
verwerven derde geldstroom. * 

 
Planning activiteiten 
1. Deelname aan sponsorevent of goede-doelen-acties. 

Sevagram neemt jaarlijks deel aan verschillende sponsor- en goede doelen events, zoals 
de goede-doelen-loop Zweit veur Leid in Maastricht, de Venloop in Venlo, Swim to Fight 
Cancer in Maastricht en de Caveman Obstacle Run in Valkenburg.  

 
2. Jaarlijks wordt een netwerkevent (boekbespreking of anderszins) georganiseerd, 
waarvan de opbrengsten na aftrek van kosten bestemd zijn voor Sevagram 
Verwenzorg. 

 
3. Eenmaal per jaar organiseert Sevagram Verwenzorg voor haar maatschappelijk 
betrokken relaties een Benefietdiner. Na aftrek van de kosten zijn de opbrengsten 
bestemd voor Sevagram Verwenzorg. Vanwege de coronaperiode vindt er geen 
benefietdiner plaats in 2020.  

 
4. Opbrengsten derden 

  Binnen en buiten Sevagram worden jaarlijks allerlei (kunst- en cultuur)activiteiten  
  georganiseerd, waarvan de opbrengst gedoneerd wordt aan Sevagram Verwenzorg. 
 
  Te denken valt aan: koffertjesproject, koetjesproject, verkoop eigen gemaakte 
  lekkernijen, het Social Sofa-project en samenwerking met Cultura Nova.  

 
6. Fondsenwerving 
Fondsenwerving komt aan de orde voor projecten die buiten de reguliere 
financieringsstructuur vallen, of projecten die de financiële draagkracht van de Stichting 
Verwenzorg overschrijden of waar medefinanciering door anderen voor de hand ligt. 

 
7. Donateursbestand opbouwen 

Daarnaast zal getracht worden jaarlijks een bedrag ongeoormerkt geld te verwerven door 
het opbouwen van een donateursbestand. Hierbij gaat het niet alleen om de te verwerven 
extra financiële middelen, maar ook om het vergroten van de daadwerkelijke 
maatschappelijke betrokkenheid van het relatienetwerk bij het werk van de stichting. 
 
 
*bovengenoemde evenementen en acties worden als vanzelfsprekend uitsluitend 
georganiseerd, of aan deelgenomen, met in achtneming van de actuele situatie als gevolg 
van het coronavirus 



 
 

 

 

 
 
 
 

8. Erfenis nalaten/notarieel schenken 
Gezien de doelgroep speelt Sevagram in op erfenis nalaten/notarieel schenken. Sevagram 
heeft heel veel oudere cliënten en heel veel van die cliënten heb niets of niemand meer 
om hun geld aan na te laten. Verwenzorg kan hiervan profiteren omdat het geld dat wordt  
nagelaten weer terugkomt bij de ouderen. Zie voor meer informatie:  
www.geefomuwregio.nl 
 
9. Fusie 
De stichting Sevagram Verwenzorg is voornemens om in 2020 te fuseren met de Stichting 
Vriendenkring VKH, Stichting Vrienden van Mosae zorggroep en de Mevrouw  
J. Jacobs-Boele Stichting. 

 
 

Heerlen, juni 2020 

http://www.geefomuwregio.nl/

