Activiteitenplan 2017 Stichting Vrienden Cliënten Emergis
Situatie schets:
Onze stichting richt zich op het financieel ondersteunen van activiteiten van en voor cliënten
van Emergis. Activiteiten die niet vanuit de reguliere exploitatie van de stichting Emergis
kunnen worden betaald.
Op verzoek van de Raad van Bestuur van de stichting Emergis is de laatste jaren de focus
van onze ondersteuning nadrukkelijk gaan liggen bij de groep cliënten die de stap naar reintegratie in de maatschappij gaan maken. Er is een toenemende vraag van individuele
cliënten naar financiële ondersteuning bij het weer zelfstandig gaan wonen. Vaak gaat het
dan om een bijdrage voor een inrichtingspakket van een woning.
In 2016 ontving de Stichting VCE 84 aanvragen.
De behandel- en begeleidingsactiviteiten voor de langdurig in Emergis verblijvende cliënten
moeten vanuit het reguliere budget van de instelling worden gefinancierd. Deze financiering
staat echter onder druk door maatregelen van de overheid. Instellingen in de geestelijke
gezondheidszorg worden geconfronteerd met forse bezuinigingen. Zo ook de stichting
Emergis.
Onze stichting krijgt verzoeken om fondsen te werven voor specifieke kleine projecten die
het leven van langdurig in Emergis verblijvende cliënten aangenamer maken.
De middelen die de stichting nodig heeft voor de praktische ondersteuning van de cliënten
ontvangt zij van individuele donateurs aan de ene kant en van kerkelijke instellingen aan de
andere kant. Ons bestand van individuele donateurs is aan het vergrijzen en daarmee op
een natuurlijke manier aan het verkleinen. Door deze terugloop donateurs zien we een
jaarlijks afnemend aandeel van contributies en donaties in de exploitatie van de stichting.
Daarnaast krijgen wij van kerkelijke instellingen de vraag of zij hun financiële ondersteuning
aan de stichting kunnen beëindigen of terugbrengen. Deze instellingen worden
geconfronteerd met een terugloop van hun middelen. Zij oriënteren zich op een nieuwe
prioriteitstelling binnen de inzet van hun middelen.
De tot nu toe gebruikte wegen (direct mail, presentie bij familiebijeenkomsten en
publieksactiviteiten van Emergis e.d.) om het aantal donateurs te vergroten hebben niet
geleid tot een toename van het aantal donateurs.
Wat willen we?
De stichting wil haar functie voor de cliënten van Emergis realiseren door in 2017 en de jaren
daarna:
1. Jaarlijks honderd cliënten met een financiële bijdrage ondersteunen bij hun stap naar reintegratie in de maatschappij. Hiervoor is jaarlijks € 26.000,- nodig.
2. Als intermediair tussen aanvrager en potentiële sponsor op treden ten behoeve van het
financieel ondersteunen van projecten die het leven van cliënten die langdurig in
Emergis verblijven aangenamer maken .

Hoe gaan we dit doen?
De extra middelen die nodig zijn om de toegenomen vraag door individuele cliënten naar
ondersteuning van de stichting te realiseren gaan we langs drie lijnen ontwikkelen.
1

Het werven van donateurs
a) nieuwe medewerkers van de stichting Emergis worden in het
arbeidsvoorwaardengesprek uitgenodigd om lid of donateur van de stichting te
worden en maandelijks een klein bedrag te laten inhouden op het salaris.
b) Via het intranet en andere interne media van Emergis worden reeds in dienst zijnde
medewerkers gevraagd om maandelijks een klein bedrag in te laten houden op het
salaris ter ondersteuning van de activiteiten van de stichting

2

Het werven van donaties bij stichtingen met een ideële (psychische)
gezondheid/welzijnszorg doelstelling
Het betreft hier veelal stichtingen met een bescheiden fondsomvang. Aansluitend bij hun
doelstellingen wordt hen gevraagd een bijdrage te leveren voor het nieuwe
begrotingsjaar. Om de continuïteit te waarborgen wordt daar waar mogelijk een bijdrage
voor een periode van drie jaar gevraagd.

3

Het werven van sponsoren
Wij zoeken sponsoren bij bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid vorm willen
geven. In eerste instantie benaderen we de bedrijven die diensten verlenen voor de
stichting Emergis.

Beloningsbeleid?
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

