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Beleidsplan Stichting “Vrienden van Daelhoven” 2020  
 
 
Woord vooraf: 
In de gemeenten Soest en Baarn worden onder de overkoepelende naam Lyvore  diverse 
vormen van zorg aangeboden op verschillende locaties of aan huis. De verpleeghuiszorg valt 
onder de vriendenstichting “Vrienden van Daelhoven.”  
Zorg met een menselijk gezicht: zorg op maat en naar wens, met de nadruk op persoonlijke 
aandacht, respect, warmte en huiselijkheid. Het is een instelling op algemene grondslag. 
 
De verpleeghuiszorg die Lyvore biedt betreft de volgende locaties: 
Daelhoven: kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie of 

een lichamelijke beperking te Soest 
Wiekslag Smitsveen: kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie in 

de woonwijk Smitsveen te Soest 
Wiekslag Boerenstreek: kleinschalige woonvorm voor mensen met een 

lichamelijke beperking in de woonwijk Boerenstreek te 
Soest      

Noorderhof: kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie te 
Baarn 

Krabbelaan kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie te 
Baarn 

Ontmoetingscentum Soest:   specialistische dagbehandeling, locatie Molenschot 
Ontmoetingscentrum Baarn:  specialistische dagbehandeling, locatie Santvoorde 
Zorg aan huis: begeleiding en ondersteuning in verschillende vormen 

waaronder verpleegthuiszorg in Soest en Baarn 
 
 
Stichting “Vrienden van Daelhoven”: 
Bij notariële akte werd de stichting op 9 december 1996 opgericht.  
Het doel van de Stichting:  
a. het verlenen van materiële steun, voor zover deze niet uit de normale middelen 

bekostigd kan worden, ten nutte en ten gerieve van een groep of van alle bewoners van 
Verpleeghuis Daelhoven te Soest. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden af daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De werkzaamheden: 
Het bestuur vergadert statutair minimaal tweemaal per jaar. De praktijk leert dat er circa zes 
vergaderingen per jaar worden gehouden. Het bestuur wordt goed op de hoogte gehouden 
over de wensen en noden van de bewoners.  
De financiering van het verpleeghuis wordt gedekt door de WLZ. Door de kleinschalige en 
individuele hulp die Daelhoven wenst aan te bieden, komt het vaak voor dat men de 
gewenste “extra’s” voor groep of individu financieel niet kan opbrengen. 
De Stichting geeft door middel van financiële steun via de leiding meer ruimte om kleine en 
grote wensen voor de cliënten te realiseren.  
 
Het vermogen: 
Het vermogen wordt gevormd door: 
1. bijdrage van de cliënt en/of familieleden van de cliënten;  
2. subsidies; 
3. schenkingen krachtens erfstelling, legaat of schenking; 
4. alle andere toevallige baten.  
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Besteding: 
De Stichting heeft door de jaren heen substantieel kunnen bijdragen in aanvullende 
voorzieningen als bv. een snoezelbad, tuinmeubilair, openhaard, diverse apparatuur,  
elektrische duofietsen, dagjes uit, Tovertafels, etc. 
Ook aan individuele wensen kan vaak tegemoet worden gekomen.  
 
Bestuur: 
Het bestuur bestaat statutair tenminste uit drie leden. Beleid is dat men streeft naar vijf 
bestuursleden. Samenstelling die gerealiseerd is. 
De bestuurleden zijn vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen anders dan direct gemaakte 
kosten.  
 
Secretariaat: 
De Stichting ontvangt secretariële ondersteuning van Daelhoven. De ondersteuning bestaat 
uit het aanleveren van hulpvragen met onderbouwing, het notuleren van de vergaderingen 
van de Stichting en het versturen van de eindejaarsbrieven en folder. Wanneer cliënten en/of 
eerste contactpersonen van cliënten een geldbedrag gedoneerd hebben, zal het secretariaat 
hen middels een brief bedanken. 
 
Administratie: 
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De penningmeester stelt jaarlijks 
een balans en een staat van baten en lasten op welk ter goedkeuring aan het bestuur 
worden voorgelegd. De penningmeester stuurt dan een brief met de getekende jaarrekening 
aan de Belastingdienst. Ingevolge artikel 13 lid 5 wordt bij opheffing van de Stichting het 
vermogen geschonken aan het doel dat de doelstelling van de Stichting zoveel mogelijk nabij 
komt.  


