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Beleidsplan Stichting Vrienden van Convivio 
 
1. Inleiding 

Convivio heeft het welzijn van haar ouderen hoog in het vaandel. Vrijwilligers kunnen daar een 
belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast bestaat behoefte aan materialen die het regulier 
budget niet toestaan. Vandaar dat in het oktober 2015 de Stichting Vrienden van Convivio is 

opgericht.  
 
2. Het doel  

 Missie/doel 

De Stichting Vrienden van Convivio heeft een tweeledig doel: 
O Het werven van fondsen en donaties tbv welzijnswerk voor ouderen.  
O Het werven en ondersteunen van vrijwilligers die ondersteunen bij diverse activiteiten 

voor ouderen 
 

 Beschrijving doelgroep 

Stichting Vrienden van Convivio richt zich met name op bezoekers en bewoners van 
Convivio.  
 

3. Werkzaamheden  
De aandacht zal voornamelijk uitgaan naar: 

 Werven van vrijwilligers in samenwerking met Convivio 

 Werven van donaties en fondsen 
 Verder door ontwikkelen van het beleidsplan 

 Naamsbekendheid genereren 
 Organiseren van activiteiten 

Op de website van Convivio (www.convivio-zorg.nl) onder het kopje ‘nieuws’ kunt u foto’s en 

verslagen vinden over onze activiteiten. 
 

4. Organisatie-structuur  
Het bestuur van Stichting vrienden van Convivio bestaat uit de volgende personen: 
 Dhr. R. de Cock, voorzitter 

 Mevr. M. Matijsen, penningmeester 
 Mevr. K. van Sprang, secretaris 
 Dhr. K. Brekelmans, algemeen bestuurslid 

 Dhr. M. Janssen, algemeen bestuurslid 
 

 
5. Financiën 

 Werving 

Stichting Vrienden van Convivio wil op de volgende wijze gelden werven: 
o Donaties van (familieleden van) bezoekers en bewoners van Convivio 
o Donaties van sympathisanten van Convivio 

o Bedelbrieven aan bedrijven 
o Aanvragen van fondsen en / of subsidies 

 
 Besteding 

Convivio heeft 2 afzonderlijke bedrijfsonderdelen: dagbesteding en wonen. Stichting 

Vrienden van Convivio wil donateurs in de gelegenheid stellen voor één van beide de 
donatie te doen. De donatie wordt dan besteedt aan dat bedrijfsonderdeel. 

De Stichting wil zich in eerste instantie richten op relatief goedkope materialen om zo 
spoedig mogelijk concreet te kunnen laten zien waar de Stichting voor staat.  
 

 Winstoogmerk 
Stichting Vrienden van Convivio heeft geen winstoogmerk en is in het bezit van de ANBI-
status.  

 
 Beloningsbeleid 

De bestuursleden van de Stichting werken geheel op vrijwillige basis.  
 

https://www.convivio-zorg.nl/
https://www.convivio-zorg.nl/activiteiten-en-nieuws/
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 Handelingsbevoegdheid 
Boven een bedrag van € 500,- moet naast de penningmeester, ook de voorzitter tekenen 

voor akkoord.  
 

 Financieel overzicht 

Onderstaand onze begroting voor 2018 
 

Begroting 2018 Stichting Vrienden van Convivio 

    

Totaal ontvangsten 

Baten uit eigen fondsenwerving  € 6.800 

Baten tbv tuinprojecten € 5.000 

Baten tbv duofiets € 2.500 

Overige baten € 1.000 

  € 15.300 

    

Totaal Uitgaven 

Bankkosten € 250 

Verzekeringen € 1.200 

Vrijwilligers vergoedingen € 5.000 

Vrijwilligers vergoedingen VOG € 300 

Representatie en vergaderkosten € 50 

Project uitgaven € 1.000 

Project tuinproject € 5.000 

Project uitgaven duofiets € 2.500 

  € 15.300 

 

 
6. Algemene gegevens 

 

Naam:     Stichting Vrienden van Convivio 
Vestigingsadres:   Predikherenlaan 106, 5042 CP, Tilburg 

E-mailadres:   stichting@convivio-zorg.nl 
Kamer van Koophandel:  64331466  
RSIN / fiscaal nummer:  8556.19.053 

Rekeningnummer:   NL19 RABO 0308 3105 27 
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