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Beleidsplan Stichting Vrienden van de Hezenberg 2021-2022 

De Stichting Vrienden van de Hezenberg is in 1983 opgericht met als doel om het werk van Stichting 

de Hezenberg te steunen. De Stichting tracht daartoe fondsen te verwerven en te beheren en 

activiteiten te ontplooien die ertoe bijdragen dat Stichting de Hezenberg haar doelstelling kan 

realiseren. 

Geloof in verandering 

Het doel van Stichting Hezenberg is om duurzame veranderingen in de persoonlijke levens en 

omstandigheden van mensen te realiseren. Dit wordt gedaan met behulp van specialistische GGZ-

behandelingen, pastorale begeleiding en retraiteprogramma’s. Deze behandelprogramma’s zijn 

gebaseerd op een open christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Er worden mensen 

ontvangen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wat medewerkers, patiënten en gasten 

verbindt is dat men met elkaar op weg is, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering 

mogelijk is.  

Stichting Hezenberg beschikt daarvoor sinds 1946 over een historisch landgoed in Hattem, aan de rand 

van de Veluwe, omgeven door een prachtig stukje natuur. De stichting beschikt over het keurmerk 

Christelijke Zorg en voldoet aan alle kwaliteitseisen die aan een moderne, eigentijdse zorgorganisatie 

mogen worden gesteld. 

De kosten voor de GGZ-behandeling van de patiënt worden in de meeste gevallen vergoed vanuit de 

basisverzekering van de patiënt. De verzekeraars waar Hezenberg een contract mee heeft vergoeden 

de kosten voor 100%, met uitzondering van het eigen risico. Zijn patiënten elders verzekerd dan krijgt 

Hezenberg een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, die in veel gevallen lager is dan 100%. In 

dat geval wordt aan de patiënt een eigen bijdrage gevraagd. Mocht dat voor patënten een probleem 

zijn, kan een beroep worden gedaan op het Steunfonds. 

Uitgangspunt is dat de zorg bij Hezenberg wordt geleverd zonder aanziens des persoons, op basis van 

solidariteit. 

Stichting Vrienden 

De Vriendenstichting wil Hezenberg graag helpen haar doelstelling te realiseren door het op materiële 

en immateriële wijze bieden van ondersteuning aan de Raad van Bestuur en de medewerkers van 

Stichting Hezenberg. 
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• Concreet komt het erop neer dat de vriendenstichting de kosten voor haar rekening wil nemen 

die niet door de zorgverzekeraars worden vergoed. De vriendenstichting wil met het 

Steunfonds de middelen verschaffen die niet door de verzekeraar worden vergoed. 

• Om dat mogelijk te maken doet de vriendenstichting een beroep op vrienden en donateurs. 

Daarbij wordt o.a. gedacht aan sponsoren bij de groep van patiënten, aan oud-gasten, kerken, 

diaconieën en andere betrokkenen, het benaderen van fondsen en het aanvragen van 

subsidies. 

• De Vriendenstichting biedt haar diensten aan bij het organiseren van en deelnemen aan 

activiteiten zoals de jaarlijkse Pastorale dag en de Identiteitsdag van Hezenberg. 

• De vriendenstichting werkt mee aan publicaties om de relaties van Stichting Hezenberg en de 

vriendenstichting te informeren over de visie, werkwijze, activiteiten en projecten van 

Stichting Hezenberg. 

• De vriendenstichting wil zich inzetten voor de financiering van projecten die niet voor 

subsidiëring door de overheid of voor dekking uit anderen hoofde in aanmerking komen. 

Werkwijze van de Vriendenstichting 

Stichting Vrienden van de Hezenberg functioneert onafhankelijk van de Raad van Bestuur en van de 

Raad van Toezicht van Stichting Hezenberg. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele 

gang van zaken bij Hezenberg en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van 

Toezicht heeft de wettelijke taak toezicht te houden op het algemene beleid en de gang van zaken 

binnen Stichting Hezenberg, bewaakt de doelstelling en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.  

De vriendenstichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI RSIN 804246774). Giften aan de vriendenstichting zijn aftrekbaar voor de belasting. Stichting 

Vrienden van de Hezenberg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41039612. 

Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit drie tot vijf onafhankelijke personen. Het bestuur 

komt circa vijf keer per jaar bijeen. De leden van het bestuur krijgen geen financiële vergoeding voor 

hun werkzaamheden. De Raad van Bestuur woont als regel als adviseur de vergadering bij van de 

Vriendenstichting. Jaarlijks vindt een overleg plaats tussen het bestuur van de vriendenstichting met 

de Raad van Bestuur en met de Raad van Toezicht van Stichting Hezenberg. 

In overleg met de Raad van Bestuur van Stichting Hezenberg wordt door het bestuur van de 

vriendenstichting jaarlijks een Beleidsplan opgesteld waarin wordt vastgelegd aan welke doelen en 

projecten de - door giften en andere inkomsten ontvangen - middelen van de vriendenstichting wordt 

besteed. Giften voor een bepaald doel worden uiteraard aan dat doel besteed. Voor de overige giften 

wordt door de Raad van Bestuur een projectplan opgesteld wat met het bestuur van de 

vriendenstichting wordt besproken. 

Projecten 

Tot de projecten die voor subsidiering vanuit de vriendenstichting in aanmerking kunnen komen 

worden - in grote lijnen - gerekend: 

• Steunfonds. Het Steunfonds van Hezenberg is opgericht om het mogelijk te maken om 

mensen, die om wat voor reden ook de behandeling niet (volledig) kunnen betalen, te helpen 

hun verblijf en behandeling te bekostigen zodat zij weer kunnen bouwen aan zichzelf, weer tot 

hun recht kunnen komen. 

• Projecten die met name zijn gericht op het realiseren van de identiteitsdoelstelling van 

Stichting Hezenberg. Te denken valt daarbij aan het mede-financieren van de kosten van de 
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Pastorale dienst, Psychodrama, kosten kapeldiensten, voor zover deze niet uit de reguliere 

zorgmiddelen worden bekostigd. 

• Het mede bekostigen van de PR-middelen gericht op het informeren van de relatiekring van 

Stichting Hezenberg over de ontwikkelingen bij Hezenberg. De middelen zijn mede gericht op 

het verkrijgen van materiële en immateriële ondersteuning. Te denken valt daarbij aan het 

periodieke relatiemagazine Op de Hoogte, foldermateriaal en de website. 

• Het mede bekostigen van een CRM-systeem voor het opzetten en bijhouden van een 

geautomatiseerd relatiebestand en het opzetten en bijhouden van een giftenadministratie. 

• Het mede bekostigen van evenementen zoals de jaarlijkse Pastorale dag en de Identiteitsdag. 

• Het bekostigen van bijzondere projecten met incidentele uitgaven die niet uit de reguliere 

middelen kunnen worden voldaan. In de afgelopen jaren is hieruit onder andere de restauratie 

van de kapel bekostigd. 

Verantwoording 

In samenwerking met de Raad van Bestuur van Stichting Hezenberg wordt met regelmaat 

relatiemagazine Op de Hoogte uitgebracht. Hierin wordt verantwoording afgelegd van de 

activiteiten van de vriendenstichting en wordt verantwoording afgelegd van de ontvangen giften. 

Jaarlijks legt de vriendenstichting verantwoording af van haar werkzaamheden, van de ontvangen 

giften en van de besteding van de middelen in een jaarverslag. Dit jaarverslag wordt mede met het 

oog op de ANBI-status gepubliceerd op de website van de vriendenstichting en is op te vragen bij 

het secretariaat van Stichting Hezenberg. 

Hattem, december 2021 
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BIJLAGE  

BEGROTING EN VERANTWOORDING PROJECTEN 

Verantwoording doelen 2018 

Bijdrage aan extra activiteiten van pastores binnen de GGZ die niet 
regulier vergoed worden 

 €        15.184,00  

(Toelichting: Totaal 7,3 uur per week á € 40,- x 52 weken) 
 

Bijdrage aan monastiek dagritme  €        12.471,00  

(Toelichting: Totaal 6 uur per week á € 40,- x 52 weken) 
 

Bijdrage aan steunfonds  €          8.000,00  

Bijdrage aan pionieren  €          5.720,00  

Bijdrage kapelvieringen: 
– Zondagse kapelvieringen 
– Bijdrage pastor aan monastiek dagritme en voorbededienst 
– Coördinatie van de aanvulling door vrijwilligers 

 €          3.125,00  

Bijdrage identiteitsdag Hezenberg  €          2.500,00  

Totaal  €        47.000,00  
  

  

Verantwoording doelen 2019 

Bijdrage aan extra activiteiten van pastores binnen de GGZ die niet 
regulier vergoed worden 

 €        20.800,00  

(Toelichting: Totaal 10 uur per week á € 40,- x 52 weken) 
 

Bijdrage aan monastiek dagritme  €        14.560,00  

(Toelichting: Totaal 7 uur per week á € 40,- x 52 weken) 
 

Bijdrage aan steunfonds  €          2.000,00  

Bijdrage kapelvieringen: 
– Zondagse kapelvieringen 
– Bijdrage pastor aan monastiek dagritme en voorbededienst 
– Coördinatie van de aanvulling door vrijwilligers 

 €          3.125,00  

Bijdrage aan pionieren  €          5.720,00  

Bijdrage aan identiteitsdag  €             795,00  

Totaal  €        47.000,00  
  

  

Aangevraagd en goedgekeurd  
(bij de aanvraag is rekening gehouden met Corona) 

2020 

Bijdrage aan extra activiteiten van pastores binnen de GGZ die niet 
regulier vergoed worden 

 €        20.800,00  

(Totaal 10 uur per week á € 40,- x 52 weken)  
 

Bijdrage aan monastiek dagritme  €          2.800,00  

(Toelichting: Totaal 7 uur per week á € 40,- x 10 weken) 
 

Bijdrage aan steunfonds  €        16.000,00  
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Bijdrage kapelvieringen: 
– Zondagse kapelvieringen 
– Bijdrage pastor aan monastiek dagritme en voorbededienst 
– Coördinatie van de aanvulling door vrijwilligers 

 €          3.125,00  

Bijdrage aan pionieren  €                     -    

Bijdrage aan identiteitsdag  €                     -    

subtotaal  €        42.725,00  

Kapelrenovatie  €        75.000,00  

Totaal  €      117.725,00  
  

  

In aanvraag (opgenomen in begroting) 2021 

Bijdrage aan extra activiteiten van pastores binnen de GGZ die niet 
regulier vergoed worden 

 €        20.800,00  

(Totaal 10 uur per week á € 40,- x 52 weken) 
 

Bijdrage aan monastiek dagritme  €          7.280,00  

Toelichting: 5 x ochtendgebed (1 uur) en voorbededienst (2 uur) =  Totaal 
7 uur per week á € 40,- x 26 weken =  

 

Bijdrage aan steunfonds  €        18.000,00  

Bijdrage kapelvieringen: 
– Zondagse kapelvieringen 
– Bijdrage pastor aan monastiek dagritme en voorbededienst 
– Coördinatie van de aanvulling door vrijwilligers 

 €          3.125,00  

Bijdrage aan pionieren (halvering ivm corona)  €          2.860,00  

Bijdrage aan identiteitsdag  €          2.500,00  

Bijdrage aan 75 jaar Hezenberg: 
nog nader in te vullen project 

 €        10.000,00  

Totaal  €        64.565,00  
  

 


