
Beleidsplan stichting vrienden zorgcentra soest 2023 – 2024 
In de gemeente Soest wordt onder de overkoepelende naam Silverein diverse vormen van zorg 
aangeboden op verschillende locaties. Onder deze locaties vallen Molenschot en De Heybergh. 

Molenschot is een mooie woonzorglocatie midden in Soest. Mensen met een lichamelijke beperking 
en mensen met beginnende dementie wonen hier naast elkaar. Op iedere verdieping werkt een vast 
zorgteam en is er een gemeenschappelijke huiskamer. 

Locatie De Heybergh ligt midden in Soesterberg aan de gezellige winkelstraat. Op de begane grond 
van De Heybergh bevindt zich een kleinschalige woonomgeving voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Op de eerste etage heeft De Heybergh een kleinschalige woonomgeving voor mensen met 
dementie. 

Stichting Vrienden Zorgcentra Soest 
Om het welzijn van de bewoners en de medewerkers van Molenschot en De Heybergh te 
bevorderen, zamelt de Stichting Vrienden Zorgcentra Soest geld in. Met het geld worden activiteiten 
verricht die een bijdrage leveren aan het welzijn.  

De werkzaamheden 
Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Het bestuur van de stichting heeft regelmatig 
overleg met de directie om te bespreken welke activiteiten nuttig zijn voor het welzijn van bewoners 
en medewerkers. 

Het vermogen 
Het vermogen wordt gevormd door: 

- Subsidies en donaties 
- Schenkingen, erfstellingen en legaten 
- Alle ander verkrijgingen 

Bestedingen 
De stichting heeft door de jaren heen verschillende bijdragen geleverd: planten en televisie voor de 
gemeenschappelijke huiskamers, speciale matrassen, lekkers met Pasen en Kerst (ook voor de 
medewerkers), uitstapjes en er is een bijdrage geleverd aan het dierenboerderijtje voor Molenschot.  
 
Bij alle activiteiten mag het beraamde budget niet worden overschreden. 

Administratie 
De penningmeester stelt jaarlijks een balans en staat van baten en lasten op, die ter goedkeuring aan 
het bestuur worden voorgelegd. Bij opheffing van de stichting wordt een overschot na vereffening 
zoveel mogelijk uitgekeerd overeenkomstig het doel van de stichting. 

Activiteiten 2023 – 2024 
Fondsenwerving 

- Geld inzamelen door spullenverkoop op de Vrijmarkt in Soest 
- Informatiefolder uitgeven 

Welzijnsbevordering bewoners en medewerkers 
- Attentie met Pasen en Kerst voor bewoners en medewerkers 
- Uit overleg met de directie voortkomende activiteiten 


