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Doelstelling
De stichting Vrienden van Ruitersbos bestaat inmiddels 20 jaar. De stichting heeft als doel financiële
steun te geven aan Ruitersbos, ten behoeve van activiteiten voor de bewoners en de verbetering van
de woon- en leefomstandigheden. Deze ondersteuning wordt gegeven voor activiteiten en zaken
waar het reguliere budget van de organisatie niet in voorziet. De stichting geeft éénmalige bijdragen,
bedoeld voor het aanschaffen van materialen en middelen. De bijdragen zijn niet bedoeld om
bijvoorbeeld de personele inzet voor een project te financieren.
Terugblik
De stichting heeft, met behulp van vrijwillige bijdragen van bewoners en familieleden, al veel mooie
resultaten weten te bereiken. Er is bijvoorbeeld een jeu de boules baan aangelegd, een zitbank in de
tuin en een duofiets. Alle aanschaffingen worden volop benut.
Stand van zaken werving inkomsten
Omdat de inkomsten door giften wat terugliepen is in 2016 besloten een campagne op te zetten om
de stichting weer meer onder de aandacht van bewoners en familieleden te brengen. Met een nieuw
vormgegeven ansichtkaart wordt de aandacht gevestigd op de activiteiten van de stichting. In 2017
en volgende jaren zullen de activiteiten, voor zover binnen de mogelijkheden van het
stichtingsbestuur, verder worden uitgebreid. Gedacht kan worden aan:
-

Aandacht besteden in het nieuwsbulletin aan de activiteiten van de stichting
Gerichte acties om wensen van bewoners en van afdelingen te vervullen. Dit kan
bijvoorbeeld door een facebook campagne, of door extra activiteiten te organiseren.

Belang van de stichting voor de organisatie Ruitersbos
De wensen vanuit afdelingen en bewoners nemen toe en de financiële middelen nemen af. Dit
onderstreept het belang van de stichting. Bewoners en familieleden spreken vaak hun waardering uit
voor Ruitersbos en geven aan dat ze graag bij Ruitersbos verblijven. De stichting vertrouwt er dan
ook op dat met extra aandacht en communicatie het verwerven van middelen weer meer inkomsten
op kan leveren.
Verantwoording afleggen
Over aanschaffingen wordt verantwoord afgelegd op de website van Ruitersbos (aparte pagina
Vrienden van) en door middel van de jaarrekening.

