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Aantrekken en aanwenden van schenkgelden  

Dit plan bevat het beleid van de Vriendenstichting voor de jaren 2015-2016 op het gebied van het 

aantrekken en aanwenden van schenkgelden van particulieren voor activiteiten van Stichting 

Odensehuis Andante waarvoor vanuit reguliere bronnen geen financiering valt te verkrijgen. 

Uitgangspunt voor het beleid van de Vriendenstichting vormt het besef dat Odensehuis Andante een 

buitengewone inspanning moet leveren om de financiering rond te krijgen. Dit betekent dat de 

activiteiten van de Vriendenstichting zich in eerste instantie moeten richten op het versterken van die 
werkzaamheden voor Odensehuis Andante die door de Vrienden met de haar ter beschikking staande 

middelen kunnen worden ondersteund. 

 
Donateurs 

Naasten (familieleden, buren, kennissen) van mensen met beginnende dementie en andere 

sympathisanten kunnen Vriend van de Vriendenstichting worden. De Vriendenstichting verwijst voor 

deze vorm van sponsoring en de resultaten daarvan naar haar pagina ‘Vrienden’ op de website van 

Odensehuis Andante. 

 
Beheer van het vermogen 

Conform de statuten voert de penningmeester van de Vriendenstichting de financiële administratie en 

beheert deze de gelden van de Vriendenstichting, één en ander volgens de aanwijzing van het 

bestuur. 

 
Besteding van het vermogen 
Het bestuur bepaalt voor welke doeleinden in het kader van het welzijn van de deelnemers (mensen 

met dementie en hun naasten) van Odensehuis Andante, bijdragen van particulieren in natura worden 

besteed. In de startfase 2015-2016 worden donaties doorgesluisd naar de stichting Odensehuis 

Andante voor aanloopkosten. 

Omdat het Odensehuis nog niet gerealiseerd is, zullen de donaties vooral besteed worden aan de 

eerste aanloopkosten, zoals het installeren van een website met de hostingkosten, bankkosten, 
kantoorbenodigdheden, flyers en kosten van de werving van vrijwilligers voor de organisatie.  

 
Toekomstplannen van de Vriendenstichting  
Het bestuurlijke streven van de Vriendenstichting is blijvende ondersteuning te bieden aan Odensehuis 

Andante in de vorm van extra’s.  

De belangrijkste taken in de komende twee jaren zal zijn het zoeken naar nieuwe vrienden en 

donateurs, het incidenteel donatieacties uitvoeren en in samenspraak met de stichting Odensehuis 

Andante een nieuwsbrief uitgeven. Het ligt in de bedoeling in samenwerking met de stichting 

Odensehuis Andante een crowdfunding te starten, teneinde meer mensen enthousiast te maken voor 

donaties aan het Odensehuis. Wanneer Odensehuis Andante uit de startfase is zal de 

Vriendenstichting haar beleid opnieuw bezien. 
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