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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Buitenruimte Gelre IC voor de periode van 2020 tot en 

met 2022. 

 

In dit beleidsplan vindt u een schat aan informatie over Stichting Buitenruimte Gelre IC. We 

beginnen met een omschrijving van de doelstelling van de Stichting, waarbij zowel op onze visie 

als op onze missie wordt ingegaan. Tevens geven wij een vooruitblik op de komende jaren. 

Hieruit zal duidelijk worden hoe de doelstelling van de Stichting – kortweg het tot stand brengen 

van een Buitenruimte voor de IC van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn  – voor de komende jaren zal 

worden ingevuld. 

 

In dit beleidsplan kunt u lezen op welke wijze aan de doelstelling van de Stichting wordt 

voldaan. Daartoe bespreken wij de werkzaamheden van de Stichting, de wijze van 

fondsenwerving en het beheer van het vermogen c.q. de inkomsten. Tevens komt aan de orde 

aan welke goede doelen de inkomsten worden besteed en de wijze waarop dit plaatsvindt. 

 

 

 

Namens Stichting Buitenruimte Gelre IC 

 

 

P.P.M.K. Janssen            S. Langelaar     A.H.J. Willemsen 

Voorzitter      Secretaris      Penningmeester 
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1. INLEIDING 

 

1.1 Doelstelling 

 

Stichting Buitenruimte Gelre IC is op 5 juni 2020 opgericht en heeft vanaf aanvang tot doel: Het 

realiseren van een buitenruimte, bestaande uit een serre en een daktuin, ten behoeve van de 

Intensive Care patiënten van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn; het verrichten van alle verdere 

handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 

deel uitmaken van organen van de stichting.  

 

1.1.1 Missie Het realiseren van een buitenruimte naast de IC-afdeling in Gelre Ziekenhuizen te 

Apeldoorn om daarmee het genezingsproces van patiënten die langdurig op de IC-

afdeling worden verpleegd te bevorderen en hen in de gelegenheid te stellen om zo 

mogelijk dagelijks kortdurend in de serre en/of de daktuin te verblijven, waardoor zij 

contact houden met de wereld buiten de IC en gelegenheid wordt geboden tot 

familiebezoek in de buitenruimte.  

 

Stichting Buitenruimte Gelre IC genereert met hulp van de Apeldoornse Serviceclubs via 

fundraising de nodige financiële middelen en maakt daarnaast maximaal gebruik van 

gepassioneerde vrijwilligers en bevlogen professionals uit haar netwerk, teneinde de 

buitenruimte tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen realiseren.  

 

1.1.2 Visie (= wat we willen hebben bereikt als het project af is) 

De stichting heeft maar één doel en dat is het realiseren van de buitenruimte voor de IC van 

Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn.  
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1.2 Historie 

 

Stichting Buitenruimte Gelre IC is in 2020 opgericht.  

 

1.2.1 Interne organisatie 

Het bestuur van Stichting Buitenruimte Gelre IC bestaat uit een aantal van ten minste drie of 

meer natuurlijke personen. Sinds de oprichting bestaat het bestuur van Stichting Buitenruimte 

Gelre IC uit 3 personen, te weten: 

 

Naam          Functie 

P.P.M.K. Janssen       Voorzitter 

S. Langelaar        Secretaris 

A.H.J. Willemsen           Penningmeester  

 

De heer P. Spronk, hoofd van het Expertisecentrum voor IC Revalidatie Apeldoorn (ExpIRA), is als 

adviserend lid vanuit Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn aan het bestuur toegevoegd. 

 

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid en onderzoekt continue 

hoe zij de gelden van Stichting Buitenruimte Gelre IC het beste kunnen besteden om de 

gewenste buitenruimte te realiseren. Hiertoe houdt het bestuur minimaal één keer per jaar, 

maar verder zoveel als noodzakelijk is een bestuursvergadering. Alle bestuursleden hebben één 

stem in deze vergaderingen en voor de besluitvorming geldt dat altijd volstrekte meerderheid 

van de stemmen benodigd is.  

 

Alle bestuurders zijn van onbesproken gedrag. Mede in het kader van de voorgenomen herziene 

wetgeving inzake ANBI’s merken wij op dat geen van de bestuursleden zich schuldig heeft 

gemaakt aan een zodanig misdrijf dat twijfels bestaan omtrent de integriteit van die persoon, 

zijn respect voor andermans persoon of goed of de Nederlandse rechtsorde. 

 

1.2.2 Externe organisaties 

Het bestuur heeft met één externe marktpartij te maken. Zo is voor het beheer van het 

vermogen gekozen voor een bankrekening bij een Nederlandse bankinstelling.  
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2. WERKZAAMHEDEN STICHTING BUITENRUIMTE GELRE IC 

 

De werkzaamheden voor Stichting Buitenruimte Gelre IC worden voornamelijk verricht door het 

bestuur van de Stichting. Stichting Buitenruimte Gelre IC heeft geen personeel in dienst, maar 

maakt wel gebruik van vrijwilligers, die hun expertise en ondersteuning op diverse terreinen voor 

een gevulde koek ter beschikking stellen. Onder de werkzaamheden van het bestuur valt 

voornamelijk het beheer van inkomsten en uitgaven en fondsenwerving. 

  

2.1 Fondsenwerving 

 

Stichting Buitenruimte Gelre IC beschikt bij aanvang niet over vermogen en heeft zich ten doel 

gesteld om vermogen te verwerven ter realisatie  van haar doelstelling.  

 

Het bestuur zal partijen, relaties en maatschappelijke organisaties benaderen die de 

doelstellingen van Stichting Buitenruimte Gelre IC onderschrijven teneinde hen te bewegen 

middelen aan Stichting Buitenruimte Gelre IC te schenken in de vorm van gelden, goederen of 

gratis diensten. Deze partijen, relaties en maatschappelijke organisaties zijn: de serviceclubs in 

Apeldoorn en omgeving, goede doel stichtingen, overheden en semioverheden, clubs, 

verenigingen, ondernemingen en inwoners van Apeldoorn en omgeving. 

 

2.2 Beheer van het vermogen 

 

De inkomsten bestaan voornamelijk uit ontvangen giften. Daarop komen in mindering de kosten 

van het aanhouden van een bankrekening.  

 

Het vermogen dat door de Stichting wordt aangehouden is van belang voor de continuïteit van de 

werkbaarheid van de doelstelling.  
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2.3 Besteding van het vermogen 

 

De kosten van het beheer van het vermogen (bankkosten) en de kosten van de accountant zijn 

naar het oordeel bestuur niet buitensporig en staan alleszins in verband met de verrichte 

werkzaamheden. 

 

Aan de bestuurders van Stichting Buitenruimte Gelre IC wordt geen bestuursvergoeding 

toegekend (anders dan een gevulde koek). De in redelijkheid gemaakte onkosten door de 

bestuursleden worden vergoed. 

 

Het gehele vermogen van Stichting Buitenruimte Gelre IC zal worden gebruikt voor de 

realisering van de buitenruimte voor de IC van het Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. 
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2.4 ontbinding van de stichting 

De stichting wordt ontbonden op het moment dat de beoogde buitenruimte bij de IC van Gelre 

Ziekenhuizen Apeldoorn is gerealiseerd. Op dat moment is er geen reden van voortbestaan. 

Vaststelling van dat moment vindt plaats in een bestuursvergadering en kan slechts in 

unanimiteit worden besloten 

 

2.5 aanwending van resterend vermogen 

In geval nog vermogen resteert in de Stichting Buitenruimte Gelre IC op het moment dat tot 

liquidatie van de stichting wordt besloten, dan zal het vermogen ter beschikking worden gesteld 

van de stichting vrienden van Gelre (KVK 41038416.) die verantwoordelijk wordt voor het beheer 

van dat resterende vermogen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat dat vermogen geoormerkt 

wordt ten behoeve van verbetering van de zorg voor IC-patiënten van Gelre Ziekenhuizen 

Apeldoorn. Deze beoogde oormerking zal bij overheveling contractueel worden vastgelegd. 
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3. SAMENVATTING 

 

Stichting Buitenruimte Gelre IC is sinds medio 2020 in nauwe samenwerking met 

vertegenwoordigers van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn bezig met de voorbereidingen van de 

realisatie van een buitenruimte ter bevordering van de genezing van patiënten die langdurig op 

de IC –afdeling van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn worden verpleegd.   

De stichting ontplooit daartoe activiteiten om de hiertoe benodigde middelen bijeen te krijgen. 

Dit zijn gelden maar ook goederen en diensten die gratis te beschikking worden gesteld. Zij 

hoopt de buitenruimte reeds volgend jaar of uiterlijk in 2022 te kunnen realiseren . 
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