
Beknopt Beleidsplan Vrienden van Aafje 
 
Op 15 mei 2002 is Stichting Vrienden van de Stichting “De Stromen” opgericht en statutair 
gevestigd te Rotterdam. Op 27 juli 2011 heeft er een statutaire naamswijziging 
plaatsgevonden in verband met de wijziging van de naam van Stichting De Stromen in 
Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. Vanaf genoemde datum is sprake van Stichting 
Vrienden van Aafje, welke ten doel heeft het werven van fondsen, om met de verkregen 
geldmiddelen de levensomstandigheden van de cliënten (in de huizen) van de te Rotterdam 
gevestigde zorgaanbieder Stichting Aafje aangenamer te maken. Dit door het aanbieden van 
dagbestedingen zoals leuke activiteiten, optredens of uitjes en voorts al hetgeen in de 
ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 
 
De Stichting Vrienden van Aafje is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam 
onder nummer 24336593. De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). 
 
Het bestuur. 
De Stichting wordt bestuurd door het Vrienden-Bestuur, dat verantwoordelijk is voor alle 
activiteiten van de Vrienden. De bestuursleden ontvangen geen honorarium en de uitgaven 
door het bestuur zijn vrijwel nihil. Het Vrienden-Bestuur legt financiële verantwoording af in 
het jaarverslag. De Stichting is ingeschreven in het register van de RTFZ, Raad van Toezicht 
van Fondsenwerving in de Zorgsector. Het Vrienden-Bestuur handelt conform de 
gedragscode van de RTFZ. Een keer per 6 weken komen wij bij elkaar om de lopende 
projecten, nieuwe projectaanvragen en acties te bespreken. Hierbij is met regelmaat ook 
een of meerdere medewerkers van Aafje aanwezig, zodat we de activiteiten direct met de 
organisatie kunnen afstemmen. Met hart en ziel zetten wij ons als vrijwilliger in om de 
extra’s voor de bewoners van Aafje mogelijk te maken. 
 
Samenstelling bestuur: 
- De heer Tjerk Sytsema, voorzitter 
- De heer Koos Weber, penningmeester 
- Mevrouw Linda van der Heijden, secretaris 
- De heer Ruud van Horssen, vice-voorzitter 
- Mevrouw Jenny Broomans, lid 
- Mevrouw Belinda Cabaret, lid. 
 
 
Missie. 
We kennen allemaal de beperkingen als je afhankelijk wordt van zorg. Daarom willen we 
graag iets extra’s betekenen voor bewoners in de huizen van Zorgaanbieder Aafje.  
Onze drive is om aanvullend op de zorg zoveel mogelijk leuke dingen te realiseren, zodat zij 
regelmatig een gouden randje aan hun dag kunnen beleven. Wij laten hun wensen uitkomen 
door leuke extra’s voor hen mogelijk te maken. Daar willen we als Vrienden voor aan de 
slag!  



 
Samenwerking. 
De Stichting Vrienden van Aafje zet zich dus belangeloos in voor leuke en bijzondere extra’s 
voor de bewoners van zorgaanbieder Aafje. Het in vervulling laten gaan van wensen en 
dromen kunnen we niet alleen. Daarom zoeken wij altijd Vrienden. Wij zijn voortdurend 
bezig om contacten te leggen met mensen en organisaties die een bijdrage aan ons willen 
leveren, omdat zij ons goede doel een warm hart toedragen. Door de samenwerking met 
andere organisaties zorgen we ervoor, om met minimale kosten en extra inzet van 
vrijwilligers, zoveel mogelijk voor de klanten van Aafje te doen. We leggen contact met 
bedrijven en particulieren om sponsors en donateurs te werven. Iedere ontvangen euro 
komt geheel ten goede aan de extra's voor de bewoners. 
 
Extra’s. 
Vrienden van Aafje zetten zich in om leuke extra’s voor de klanten van Aafje mogelijk te 
maken. Dit kunnen kleine uitstapjes zijn, zoals een theaterbezoek, een uitgebreide high tea 
of een bezoek aan een pannenkoekenrestaurant.  Maar ook grote welzijnsprojecten, zoals 
de financiering van een nieuwe rolstoelbus maken de Vrienden mogelijk. 
 
Leuke extra’s 
Voor de mensen die in een verzorgings-of verpleeghuis verblijven, is een leuk uitstapje of 
activiteit iets heel bijzonders. Ze genieten daar intens van en blijven er vaak nog lang over 
napraten. Mooie voorbeelden zijn de mobiele boerderij en stichting Hugs For Joy met allerlei 
verschillende (aaibare) dieren, waar de bewoners van diverse Aafje huizen mee in contact 
kwamen. Daarom zetten wij ons in om dit voor hen mogelijk te maken. Natuurlijk doen we 
dit in samenwerking met de medewerkers van Aafje. In de loop der jaren hebben we veel 
leuke extra’s cadeau kunnen geven. Bijvoorbeeld beauty verwendagen, een uitstapje naar 
een brasserie voor koffie met warme appeltaart, een heerlijke high tea aan het water, Gratis 
rondvaart met de Spido Rotterdam of een bezoek aan een museum in de buurt. Ook zorgen 
we voor extra muzikale optredens in de huizen van Aafje. 
 
Welzijnsprojecten 
Jaarlijks ontvangen wij verschillende projectaanvragen. De medewerkers van Aafje komen - 
soms op verzoek van familieleden van bewoners - met bijzondere aanvragen bij ons. 
Allemaal projecten waardoor de bewoners van Aafje extra kunnen genieten.  
Voorbeelden zijn: 

 Een eigen rolstoelbus voor Aafje,  
 Een beamer, waarmee films en documentaires getoond worden,  
 Duofietsen, om je lekker te laten fietsen,  
 Het opknappen van een fraaie tuin en het aanleggen van een gezellige daktuin,  
 Kunstproject: Bewoners maken met behulp van een kunstenaar schilderijen voor de 

afdeling. 
 Opgeleide vrijwilligers die met speciaal getrainde honden mensen met dementie 

bezoeken, etc. 
 



Inkomsten. 
De Stichting Vrienden van Aafje beschikt over een bescheiden eigen vermogen. Wanneer 
financiële bijdragen worden gegeven met de ex- of impliciete bedoeling dat de gelden 
bestemd worden voor de statutaire doelstelling casu quo voor (de cliënten van) één van de 
locaties) van de Stichting Aafje, worden die gelden niet voor andere doeleinden worden 
aangewend. Per locatie wordt daartoe een bestemmingsreserve aangehouden. Inkomsten 
worden verkregen vanuit donaties, giften, nalatenschappen en van externe 
vermogensfondsen. 


