De Stichting Vrienden van Bernhoven zet zich onafhankelijk en belangeloos in om het verblijf van de
patiënt zo aangenaam, sfeervol en aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit zorgt namelijk voor minder
stress, voor rust en voor een sneller herstel. Een sfeervolle omgeving draagt mede bij aan het
welbevinden van onze patiënten en hun bezoekers. Ziek zijn is immers al vervelend genoeg. Al deze
extra’s kunnen echter niet betaald worden uit het reguliere zorgbudget. Het zorgbudget is namelijk
uitsluitend bestemd voor het verlenen van de zorg.

Wij zijn een vooruitstrevende fondsenwervende stichting, waarbij we uit liefde voor mensen
samen de allerbeste gezondheidszorg creëren (belofte Bernhoven), in een prettige en
aangename omgeving. Om zo gericht mogelijk te kunnen besteden en werven, zijn zeven
wervingspeilers benoemd die aansluiten bij de meerjarenstrategie van Bernhoven, te weten:
1. Aandacht voor comfort
2. Zorg voor kinderen
3. Kwetsbare ouderen
4. Oncologie
5. Ruimte voor beweging
6. De kracht van kunst
7. De werking van de natuur

De Stichting Vrienden van Bernhoven heeft volgens akte ten doel het verlenen van financiële en
materiële steun aan Bernhoven bij de uitvoering van taken die wel tot de doelstelling van het
ziekenhuis zijn te rekenen, maar waarvan de kosten niet ten laste van diens exploitatierekening
kunnen of mogen worden gebracht.
Dit doet de Stichting o.a. door bijdragen te werven, in de vorm van giften en donaties en deze
vervolgens te bestemmen voor speciale voorzieningen, die buiten de reguliere budgetten vallen van
het ziekenhuis.

1 Relatiebeheer.
a. Verbinding maken met en draagvlak creëren bij de regio Oss, Uden en Veghel.
b. Customer Relationship Management (CRM systeem) uitbouwen.
c. Plan opzetten om bedrijfsvrienden aan de Vrienden van Bernhoven te verbinden
2 Een grote en vier (gemiddelde) wensen benoemen en uitwerken waarmee het verblijf voor de
patiënt wordt veraangenaamd.
a. In 2020 ligt de focus van de werving voor het grote project op de polikliniek oncologie
b. In 2021 staat als grote project vooralsnog ‘Beweeg je beter’ centraal.

3 Website. In 2020/2021 lanceert Bernhoven haar nieuwe website. Deze website kent meer
functionaliteiten en zal gebruiksvriendelijker en overzichtelijker zijn. De website van de Vrienden
wordt geïntegreerd in deze website.
4 Social media. Het aantal volgers vergroten. En werken met een content kalender.
5 Mogelijkheden van Ideal betalingen onderzoeken.

De stichting heeft een bestuur, dat zich onafhankelijk en belangeloos inzet. Het bestuur bestaat uit
meewerkende bestuursleden die naast het bewaken van de visie en strategie, ook taken uitvoeren.
Vanuit de directie zal altijd minimaal één directielid onderdeel uitmaken van het bestuur. Daarnaast
zal de manager Communicatie en Relaties vertegenwoordigt zijn in het bestuur.
Het dagelijkse bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) wordt gevormd vanuit externe
vertegenwoordigers van de stichting. Zij hebben allen een sterke binding met het ziekenhuis en/of
het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.
De bestuursleden zijn:
 Mevrouw Wobine Buijs-Glaudemans
 De heer Sjang van Hout
 Mevrouw Pauline Poiesz
 De heer Mark van der Leest
 De heer Thijs Vonk
 De heer Geert van den Enden
 Mevrouw Simone Gielen
 Mevrouw Stella van Emmerik

voorzitter (dagelijks bestuur - extern)
penningmeester (dagelijks bestuur - extern)
secretaris (dagelijks bestuur - extern)
bestuurslid zakelijke markt (extern)
bestuurslid (extern)
bestuurslid zakelijke markt (intern)
bestuurslid particuliere markt en patiënten (intern)
bestuurslid PR en marketing (intern)

Het bestuur van de stichting wordt vanuit Bernhoven ondersteund door de projectleider Stichting
Vrienden van Bernhoven; Floor van den Bogaart. Zij ontvangt secretariële ondersteuning vanuit het
directiesecretariaat. Het bestuur komt minimaal zoveel keer per jaar bijeen als dat voor (besluiten
over) projectrealisatie en doelmatig besteden nodig is.
In deze vergaderingen komt onder andere het volgende aan de orde:
- Besluitvorming over ingediende projectaanvragen
- Financiële zaken
- Voortgang en status van projecten
- Lopende zaken
- Bestuurszaken

Elke gift is welkom, hoe klein of groot ook. De Stichting ontvangt momenteel spontane bijdragen, in
de vorm van giften en donaties. Met deze financiële bijdragen kan de stichting Vrienden van
Bernhoven extra aandacht geven aan het welbevinden van patiënten en hun naasten.

Zie website.

In de bestuursvergaderingen wordt de voorgang van de uitvoer van dit beleidsplan bewaakt en
geëvalueerd. In het financieel jaarverslag wordt hiervan verslag gedaan. De belastingdienst ziet er op
toe dat voldaan wordt aan de ANBI-eisen.

