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Beleidsplan 2017-2019 van de “Vrienden van de Robert Coppes Stichting” 

 
Inleiding 
Bezuinigingen in de gehandicaptenzorg leiden ertoe dat er binnen de reguliere 
financiering nauwelijks of geen budgetruimte is voor extra activiteiten. 
Daarom stelt de “Vrienden van de Robert Coppes Stichting”zich ten doel het 
ontplooien of financieren van projecten die een extra aanvulling kunnen bieden  
op de basiszorg voor de cliënten van de Robert Coppes Stichting. 
 
Op 12 mei  2004 is de stichting “Vrienden van de Robert Coppes Stichting” 
officieel opgericht. 
Het bestuur bestaat op dit moment uit W. Burgmans  (voorzitter) L.Geelen 
(penningmeester)  R. Rijk. (lid) , P. Schalken (lid) T. van der Vossen (lid) 
Comité van aanbeveling: Mr.C.M. Bolhaar, voormalig vicevoorzitter Stichting 
Jeroen Bosch Ziekenhuis, R.v.d.Mortel, burgemeester Vught 
 
Notarieel opgericht op 12 mei 2004, statutair gevestigd in Vught  
IBAN rekeningnummer: NL29 RABO 0144576384 Rabobank te Vught. 
Inschrijving KvK: 17165685  

ANBI 
De Stichting “Vrienden van de Robert Coppes Stichting is erkend als zijnde een 
Algemeen Nut  Beogende Instelling (ANBI) gericht op de behartiging van het 
welzijn van blinden en slechtzienden zoals verwoord in de doelstelling .  

Verslaglegging                                                                                         
Jaarlijks wordt een financieel verslag opgesteld met een verantwoording inzake 
de  inkomsten en uitgaven. De jaarrekening wordt samengesteld door een 
extern accountant en daarna formeel vastgesteld door het Bestuur.                       
De jaarrekening wordt gepubliceerdvia de website van de Robert Coppes 
Stichting : www.robertcoppes.nl  

  

http://www.robertcoppes.nl/
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Het Beleidsplan 2017-2019   

Doelstelling  
De Stichting heeft volgens artikel 2 van de statuten de navolgende doelstelling: 
”Het werkzaam zijn op het terrein van wonen,werken en welzijn ten behoeve 
van blinden en slechtzienden die cliënt zijn van de te Vught zetelende stichting 
Robert Coppes Stichting, meer in het algemeen  het behartigen van diens 
belangen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt  of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.” Binnen deze doelstelling willen wij ons in de komende jaren met name 
richten op het ontplooien of financieren van projecten die een aanvulling 
kunnen bieden op de wettelijk gereguleerde basiszorg voor cliënten van de 
Robert Coppes Stichting. 

Stichtingsbeleid 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur van de Stichting het beleid voor de 
komende jaren. Aangezien we  nog in een opbouwfase  verkeren moet dit  
beleidsplan beschouwd worden als een “raamwerk” , waarin  in de loop  van de 
planperiode wijzigingen kunnen optreden.  

Missie                                                                                                                
De bestaansgrond en identiteit van de Stichting “Vrienden van de Robert 
Coppes Stichting” is gelegen in de wens om financiële ruimte te creëren voor 
activiteiten, die niet gerealiseerd kunnen worden binnen de reguliere 
zorgverlening. 
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Omgeving en relaties  

De Robert Coppes Stichting is zelf een relatief kleine organisatie maar heeft 
een goede naam en faam in de verzorgingssector. De Stichting “Vrienden van 
de Robert  Coppes Stichting”  bestaat pas sedert enkele jaren en de activiteiten 
zijn vanwege de beperkte middelen nog gering. Het is derhalve van groot 
belang meer naamsbekendheid te krijgen. Dat kan gerealiseerd worden door 
eigen publicaties maar ook via cliënten, medewerkers en relaties van de Robert 
Coppes Stichting. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de website van 
de Robert Coppes Stichting. 

Externe ontwikkelingen 

In de maatschappelijke ontwikkelingen is in toenemende mate een tendens van 
verzakelijking en marktwerking te constateren, zo ook in de zorgsector. De 
noodzaak tot efficiency en kostenbeperking leidt ertoe dat de ruimte voor 
extra’s in de zorgverlening steeds meer onder druk komt te staan. Gelukkig is 
er zowel bij naastbetrokkenen zoals de mensen in de zorgverlening alsook bij 
diverse maatschappelijk groeperingen veel belangstelling voor de behoeften en 
belangen van mensen die als cliënten afhankelijk zijn van zorginstellingen. Bij 
een duidelijke informatie en toelichting op een vraag om incidentele of meer 
permanente hulp is er bij particulieren en zakelijke instellingen vaak veel 
positieve respons. Aan de andere kant bestaat de wens om transparantie en 
duidelijkheid met betrekking tot doelstellingen,activiteiten en verantwoording 
inzake kosten en baten. De betrokkenheid van de donateurs bij opzet en 
financiering van projecten  zien we duidelijk toenemen. Daarnaast zien we dat 
de overheid het verstrekken van donaties erflatingen etc. fiscaal steeds meer 
gaat reguleren. O.a. door een erkenning als instelling ten algemene nutte aan 
voorwaarden onderhevig te stellen. Daartoe is een beschikking vereist waaraan 
voorwaarden zijn verbonden zoals –naast een duidelijke doelstelling ten 
algemene nutte -het hebben van een beleidsplan en periodieke verantwoording 
inzake de verwerving en besteding van middelen  

 Organisatie 

De organisatie van de Stichting “Vrienden van de Robert Coppes Stichting” is 
doelbewust kleinschalig van opzet; dit op de eerste plaats om de kosten van 
beheer zo laag mogelijk te houden. Er is een onbezoldigd bestuur, 
administratief beheer geschiedt op “no pay “ basis en per activiteit worden 
vrijwilligers ingeschakeld. 

We onderkennen dat bij het aanpakken en realiseren van grotere projecten, in 
de toekomst wellicht ( ad hoc) betaalde krachten of externe organisaties 
moeten worden ingeschakeld. Toch dient het streven er op gericht te zijn de 
kosten van de beheersorganisatie tot een minimum te beperken. 

Financiën en fondsenwerving  
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Voor het realiseren van activiteiten zijn financiële middelen noodzakelijk, 
waarvoor wij afhankelijk zijn van fondsverstrekkers i.c. donateurs. Voor de 
fondsenwerving is naamsbekendheid van belang. Daar de Stichting zich in de 
opbouwfase bevindt zijn de beschikbare financiële middelen zeer beperkt om  
het beleid  i.c. de projecten van enige substantiële omvang daadwerkelijk te 
kunnen realiseren.  

Via diverse instanties trachten wij meer bekendheid te krijgen omtrent onze 
Stichting, de doelstellingen en de beoogde projecten. Daarnaast proberen we 
bij relaties en direct betrokkenen van de Robert Coppes Stichting onze 
doelstellingen onder de aandacht brengen. 

We zullen ernaar streven optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale 
mogelijkheden die we hebben als fiscaal erkende instelling ten algemene nutte.  

 Inventarisatie projecten 

Bij de inventarisatie van projecten staan de behoeften van cliënten voorop.  
Daartoe willen we met name een goed contact met individuele cliënten, de 
vertegenwoordigende cliëntenraad als ook  informatie van de naast betrokken 
medewerkers.  

  
Gerealiseerde projecten : 
 

 financiële bijdrage voor specifieke sporttraining van cliënt van RCS. 

 het bekostigen van diverse activiteiten zoals uitstapjes 

 financiële bijdrage samen met Rabobank bij de aanschaf  van 
geluidsinstallatie tbv inrichting muziekruimte 

 financiële bijdrage tbv rolstoelondersteuning tbv mobiliteitsverbetering 
voor cliënten met fysieke beperking. 

 
Beleidsactiepunten planperiode 2017-2019 

1) Fondsenwerving 
De op dit moment beschikbare financiële middelen zijn ontoereikend om 
meerdere en/of grotere projecten te realiseren. Gestreefd wordt in de 
komende planperiode middels subsidies en donaties uitbreiding van 
financiële middelen te verwerven.  

2) PR en Communicatie  
In de komende planperiode dient de Stichting zich nadrukkelijker te 
profileren. Dat houdt in dat de vereniging in brede kring bekend moet zijn. 
Een eerste aanzet daartoe is  publicatie via de website van de Robert 
Coppes Stichting. 

3) Organisatie                                                                                              
Op dit moment is de organisatie beperkt van opzet  Er is een vijftal 
onbezoldigde bestuursleden en er zijn geen uitvoerende medewerkers . 
De activiteiten zijn vooralsnog beperkt tot inventarisatie van wensen, 
eventueel mogelijke activiteiten  en van financieringsmogelijkheden.                             
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4) Inventarisatie projecten                                                                  
Nadere invulling zal worden gegeven aan de inventarisatie van 
mogelijke projecten middels overleg met cliënten, de Cliëntenraad, 
medewerkers van de Robert Coppes Stichting of een uitvraag bij familie 
en directe relaties van de Cliënten. 

5) Contact  met andere Vriendenorganisaties                                           
Nader contact en overleg met andere vriendenorganisaties van 
zorginstellingen in en buiten de regio heeft in de afgelopen periode 
geleid tot het  gezamenlijk kunnen realiseren van projecten. 
Ook in de komende jaren zal het beleid er op gericht zijn tezamen met 
instellingen of vriendenorganisaties te trachten projecten te realiseren. 

 

 


