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Voorwoord 

 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Vrienden Kwatro. 
Stichting Vrienden Kwatro (hierna genoemd ‘Stichting Vrienden’) is opgericht op 17 
november 2021 (statutaire zetel) te Venray. De werkzaamheden van Stichting 
Vrienden zijn erop gericht om geldmiddelen te werven om financieel bij te dragen 
aan activiteiten en projecten die erop gericht zijn om ernstig en ongeneeslijk zieke 
kinderen, hun ouders en broertjes en zusjes holistische zorg te bieden. Denk aan 
zorg, persoonlijke ontwikkeling, een schouder om op te leunen, advies en 
ondersteuning in de breedste zin van het woord. 

Dit beleidsplan is opgesteld voor het aanvragen van de ANBI-status.  

Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften als 
aftrekpost kunnen opvoeren bij hun aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
Daarnaast betaalt de stichting geen erf- of schenkbelasting over erfenissen of 
schenkingen welke ze heeft ontvangen van organisaties en particulieren. 

 
Dit beleidsplan geeft inzicht in: 
 

• Algemene gegevens van het bestuur 
• De missie en visie van de Stichting Vrienden 
• Waar Stichting Vrienden in 2022, 2023 en 2024 aan wil bijdragen en hoe 

Stichting Vrienden het werven van geldmiddelen wil bereiken 
• Beloningsbeleid en de financiële prognose 2022, 2023 en 2024 
• De reden waarom Stichting Vrienden een ANBI-status aanvraagt, welke 

administratieve verplichtingen zij uitvoert en hoe zij haar doelgroepen 
informeert. 

 
‘Stichting Vrienden wil met het ophalen van gelden 

lichtpuntjes brengen in het leven  
van ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen en hun gezin’ 

 
Hartelijke groet,  
 
Het bestuur van Stichting Vrienden Kwatro 
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1. Algemene gegevens en het bestuur 

 
Algemene gegevens 
 
 

Statutaire naam Stichting Vrienden Kwatro 
Organisatietype Stichting 
Oprichtingsdatum 17 november 2021 
  
KVK-nummer 84534826 
Banknummer NL20 TRIO 0320433552 
Fiscaal nummer 863248986 
  
Bezoekadres Venrayseweg 89a, 5961 AE Horst aan de Maas 
Postadres Postbus 153, 5800 AD Venray 
Telefoonnummer 077 2046200 
Website www.vriendenkwatro.nl is in ontwikkeling 
E-mail info@vriendenkwatro.nl 
  
Werkgebied Nederland 
Doelgroepen Alle ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen van 0 tot 18 jaar en hun 

gezin in geheel Nederland.  
Kinderen van 0 tot en met 5 jaar met een meervoudige beperking. 

 
 

Het bestuur van Stichting Vrienden: 
 

Naam Marlies van Nunen 
Functie Voorzitter 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) zie statuten) 

 
 
Naam          Willem Willems 
Functie Penningmeester 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) zie statuten) 

 
 

Naam Stéphanie Hoppers 
Functie Secretaris 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) zie statuten) 

 
Naam Olga Roffers-Janssen 
Functie Bestuurslid 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) zie statuten) 
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2. Missie en visie 
 

2.1 Missie 

Stichting Vrienden heeft als taak/doel om zoveel mogelijk financiële middelen te werven 
voor holistische zorg voor ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen en hun gezin. 

 
2.2 Visie 

Onderstaande afbeelding geeft een beeld hoe holistische kindzorg er voor ons uitziet.  
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3. Bijdragen 

Stichting Vrienden richt zich op het werven van geldmiddelen voor projecten en 
activiteiten van holistische kindzorg. 

Zo wil Stichting Vrienden in 2022, 2023 en 2024 financieel bijdragen aan:  
 
3.1 Het huis van Kwatro 
 
In het huis van Kwatro zal er dag en nacht zorg zijn voor ongeneeslijk zieke kinderen die 
medisch zijn uitbehandeld. Ongeneeslijk zieke kinderen kunnen wonderbaarlijk nog vele jaren 
leven. 
 
Ook wordt in het huis van Kwatro 24-uurszorg voor ernstig zieke kinderen, die nog wel kunnen 
genezen, geboden. Medische behandelingen blijven we in samenspraak met de 
hoofdbehandelaar vanuit het ziekenhuis doen.  
 
Daarnaast is er in het huis van Kwatro dagopvang voor kinderen van 0 t/m 5 jaar die ernstig 
meervoudig beperkt zijn en medische verpleegkundige zorg nodig hebben.  
 
Voor alle drie de groepen is professionele verpleegkundige en pedagogische zorg nodig. Ouders 
worden van de intensieve zorg ontlast. Hierdoor krijgen zij ruimte voor hun eigen 
(rouw)proces.  
 
Het huis van Kwatro wordt gedragen door Stichting Kinderhospice Kwatro. Er is een medische 
bouwvergunning aanwezig. Dit huis zal nieuw worden gebouwd aan de Venrayseweg 89a te 
Horst aan de Maas. Het doel is om in het huis van Kwatro iedere dag weer een fijne plek te 
realiseren voor 36 kinderen, waarvan er voor minimaal 12 kinderen dag- en nachtopvang zal 
zijn. 
 
Stichting Vrienden wil bijdragen aan de afbouw en inrichting van het huis van Kwatro. Ook wil 
zij bijdragen aan de aankoop van de inventaris (inclusief medische apparatuur) aan de 
automatisering en aan de tuin/buitenterrein. De verwachting is dat het huis van Kwatro eind 
2024 wordt opgeleverd.   
Daarnaast streeft Stichting Vrienden er in de toekomst naar de zorg en ontwikkeling van de 
kinderen, die verblijven in het huis van Kwatro, financieel voor 35% van de zorgkosten te 
steunen. 
 
3.2 Kindzorgpool  
De kindzorgpool is een team van specialisten dat het zieke kind en het gezin ondersteunt, 
waarbij korte lijnen ervoor zorgen dat de vraag van het kind en het gezin centraal staat. 
 
Organisatie LIZ (www.ikbenliz.nl) en Stichting Kinderhospice Kwatro hebben samen de 
expertise om deze pool te realiseren. Daarnaast zullen zij kindzorgteams opzetten die 
roulerend kunnen werken. 
 
Stichting Vrienden wil de realisatie van de kindzorgpool vooruithelpen, waarbij 
kinderverpleegkundigen kunnen werken vanuit de zorgvraag van het kind, gezin, netwerk of 
professional, waardoor de grenzen van zorg tussen ziekenhuis, thuis en/of het huis van Kwatro 
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of andere zorginstellingen vervagen. 
 
Stichting Vrienden wil er financieel aan bijdragen dat de administratieve en ondersteunende 
processen kunnen worden geoptimaliseerd en met behulp van ICT geïntegreerd. 
 
3.3 Steun voor het gezin 
Een netwerk van zelfstandige coaches, therapeuten en creatieve begeleiders reiken samen 
ouders, broertjes en zusjes begeleiding aan bij het aangaan van hun eigen (rouw-)proces en 
bieden ondersteuning in hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Begeleiding om denken en 
voelen met elkaar in verbinding te brengen. Om dat wat ze ervaren, op hun manier en in hun 
eigen tempo, te omarmen. 
 
Het doel is preventief bijdragen zodat ouders minder snel ziek worden en broertjes en zusjes 
minder snel zullen vastlopen in hun leven. Én vooral dat er lichtpuntjes in donkere tijden van 
hun leven zichtbaar worden.  

Het netwerk biedt ook een supportgroep voor alle ouders in Nederland met een ernstig zieke 
zoon of dochter. De supportgroep is bedoeld voor ouders die de behoefte voelen om zich te 
verbinden met mensen die elkaar begrijpen. Waar je vrij kunt praten of juist weinig woorden 
nodig hebt om begrepen te worden zonder dat je je schuldig voelt tegenover anderen. Deze 
bijeenkomsten voor ouders worden zo laagdrempelig mogelijk aangeboden. 
 
Stichting Vrienden wil de vergoeding dragen voor de supportgroep voor ouders, waar in 
oktober 2022 mee wordt gestart.  
Ook wil Stichting Vrienden ouders steunen wanneer zij de benodigde zorg financieel zelf niet 
kunnen dragen. Daarbij benoemen zij waarvoor zij de financiële middelen willen inzetten, wat 
ze verwachten dat het hen zal brengen en welk commitment zij daaraan geven.  
 
3.4 Bespreekbaar maken van ziekte, tegenslagen en de dood 
 
Via diverse projecten willen we ziekte, tegenslagen in het leven en de dood bespreekbaar 
maken. Zo willen we mensen aanzetten tot zelfontwikkeling, rouwverwerking, herstel en 
positieve gezondheid. 
 
Stichting Vrienden wil in 2022 en 2023 bijvoorbeeld bijdragen aan: 

• De Podcast 'Als de dood voor het leven’ 
• De realisatie van het levenskunstpad in de Kasteelse Bossen te Horst aan de Maas 
• Poppen voor zieke kinderen, gemaakt door vrijwilligers 
• Het via internet uitdragen van ondersteunende producten en events, gelieerd aan 

kindzorg. 
 
3.5 Kennisdeling 

Naast het financieel bijdragen aan zorg, ondersteuning en ontwikkeling, willen we er 
financieel aan bijdragen dat ons netwerk kennis en ervaringen op het gebied van palliatieve 
kindzorg kan uitdragen en dat er landelijk samenwerking ontstaat bij het bieden van 
holistische zorg. 
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4. Beloningsbeleid 
 
Het bestuur van Stichting Vrienden levert haar diensten onbezoldigd. 
 
Ondersteunende collega’s die werkzaamheden uitvoeren doen dit op dit moment vrijwillig. In 
de toekomst is er de mogelijkheid dat zij hiervoor een marktconforme beloning krijgen.  
 
Samenwerkingspartners zetten hun expertise en tijd vrijwillig in voor het vergroten van de 
zichtbaarheid van Stichting Vrienden. 
 
Stichting Vrienden draagt bij aan initiatieven en projecten die een gedegen plan hebben, 
waarin wordt toegelicht wat het doel is, welke toegevoegde waarde en prioriteit het heeft, hoe 
het wordt gerealiseerd en waarvoor ze een bijdrage nodig hebben. Daarbij wordt benoemd wie 
waarvoor verantwoordelijk is.  
 
Stichting Vrienden wil enerzijds bijdragen aan het werven van materialen, producten of 
diensten in natura en anderzijds (gedeeltelijk) financieel. 
 

5. Actueel verslag van activiteiten 
 
Op dit moment is Stichting Vrienden bezig met het afronden van de volgende oprichtende 
taken, zodat Stichting Vrienden na de zomervakantie naar buiten kan treden: 
 

• Strategie/marketingplan (Stappenplan, aanpak en tijdspad) 
• Campagne Lichtpuntjes (Algemeen) 
• Campagne voor scholen, serviceclubs, verenigingen, organisaties en Kind voor Kind 
• Website www.vriendenkwatro.nl optimaliseren 
• IT-voorzieningen voor: 

o Digitaal donatieproces (CRM) 
o Start een actie 
o Documentenbeheer 
o Administratieve proces 
o Beveiliging en privacy. 

• Werven van vrijwilligers 
• Persbericht Dagblad de Limburger 
• Kompas uitwerken om collega’s richting te geven bij dillema’s 
• Team Gastvrijheid. 

 
 
 

6. Aanpak werven van financiële middelen 

Stichting Vrienden ziet het als taak dat er voldoende financiële middelen beschikbaar 
komen en blijven om holistische kindzorg te kunnen bieden. Daarbij start Stichting 
Vrienden met het werven van middelen voor Limburg en Brabant en mogelijk later voor 
geheel Nederland.  
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Voor het werven van financiële middelen organiseert Stichting Vrienden verschillende 
activiteiten en zorgt zij dat het wordt voortgesproken. Door de bijdragen die mensen en 
organisaties doen, brengen zij lichtpuntjes voor ernstig zieke kinderen, ouders, broertjes en 
zusjes.  

Stichting Vrienden wil particulieren en organisaties bereiken via: 
• onze website www.vriendenkwatro.nl 
• ons eigen netwerk 
• social media 
• het geven van lezingen bij businessclubs en serviceclubs 
• het voeren van dialoogsessies op scholen 
• het verschijnen als gast bij lokale, regionale en landelijke tv- en 

radioprogramma’s. 
 
Stichting Vrienden wil deze gelden werven via donaties, giften, sponsoring en fondsen. 

 

7. Financiële prognose 2022/2023/2024 
 

Het doel van Stichting Vrienden is het realiseren van geldmiddelen voor initiatieven en 
projecten die bijdragen aan holistische kindzorg.  

 
Voor het bovengenoemde doel wil Stichting Vrienden voor 2022, 2023 en 2024 de volgende 
geldmiddelen werven.  
 
 Prognose over 2022/2023/2024   
Verwachte inkomsten   
   
Giften, donaties, sponsors in natura, fondsen  €               1.830.000   

   
Verwachte uitgaven**   
Bijdragen 'Afbouw Huis Kwatro'  €                  650.000  * 

Bijdragen 'Inrichting en aankoop inventaris incl. 
medische apparatuur en automatisering'  €                  850.000  * 
Bijdragen 'Tuin en buitenterrein bij huis van Kwatro'  €                  145.000  * 
Bijdragen 'Kinderzorgpool'  €                    65.000   
Bijdragen 'Steun voor gezin'  €                    80.000   
Bijdragen 'Bespreekbaar maken van ziekte, 
tegenslagen en de dood’  €                    30.000   
Bijdragen 'Uitdragen kennis en ervaringen integrale 
kindzorg'  €                    10.000   
   
Totale lasten  €               1.830.000   

  
 

  * De bijdrage aan het huis van Kwatro in 2023/2024 bestaat uit afbouw en inrichting 
inclusief tuin van de nieuwbouw. Na realisatie van de nieuwbouw zal de bijdrage aan het huis 
van Kwatro meer evenredig zijn met de andere projecten. 
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** Alle verwachte uitgaven zijn incl. 21% BTW. 

Stichting Vrienden heeft geen winstoogmerk, zie statuten. 

De eerste jaarrekening en het jaarverslag zullen beschikbaar zijn in 2023. In 2022 starten wij 
met het werven van giften, donaties, sponsors in natura en fondsen. 

 

8. ANBI-status 
 

Stichting Vrienden vraagt een ANBI-status aan, zodat zij bij de Belastingdienst als 
Stichting geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  

 
8.1 Voorwaarden ANBI status 

1. Stichting Vrienden is volledig gericht op het algemeen nut. Dit blijkt uit de statutaire 
doelstelling en de voorgenomen activiteiten. 

2. Stichting Vrienden zet zich voor 100% in voor het algemeen belang van holistische 
kindzorg. 

3. Stichting Vrienden heeft met het geheel van haar algemeen nuttige 
activiteiten geen winstoogmerk. 

4. De bestuurders en andere bij Stichting Vrienden betrokken natuurlijke personen voldoen 
aan de integriteitseisen. 

5. De bestuurders van Stichting Vrienden beschikken op geen enkele manier over het 
eigen vermogen van de stichting. Ook hebben de bestuurders geen meerderheid in 
de zeggenschap over het vermogen van de Stichting Vrienden.  

6. Stichting Vrienden houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het 
doel van de stichting. Het eigen vermogen zal beperkt blijven. 

7. De bestuurders van Stichting Vrienden verrichten hun werkzaamheden 
onbezoldigd. Zij ontvangen geen vergoeding voor het voorbereiden en 
bijwonen van vergaderingen. 

8. Stichting Vrienden zal ieder jaar het beleidsplan actualiseren. 

9. De beheerskosten voor de administratie zijn beperkt. 

10. Geld dat overblijft na opheffing van Stichting Vrienden zal worden besteed aan een 
ANBI met een soortgelijk doel. 

11. Stichting Vrienden voldoet aan alle administratieve verplichtingen. 

12. Stichting Vrienden publiceert jaarverslagen en nieuwsbrieven op de website 
www.vriendenkwatro.nl. Deze website is nog in ontwikkeling.
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8.2 Administratieve verplichtingen voor ANBI-status 
 
Stichting Vrienden voert een administratie en zal deze administratie publiekelijk maken. Uit 
deze administratie zal blijken: 

1. Wat de aard en omvang van de inkomsten   en het vermogen van Stichting Vrienden is. 

2. Wat de uitgaven en bestedingen zijn van Stichting Vrienden.  

3. Hoe de geworven geldmiddelen zijn aangewend ten behoeve van holistische 
zorg voor ernstig en ongeneeslijke zieke kinderen en hun gezin.  

4. Aan het einde van elk boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van 
datzelfde jaar) wordt het boekjaar door de penningmeester afgesloten. Daarna worden de 
jaarstukken opgesteld. Een externe accountant beoordeelt en controleert de bescheiden. 
Na goedkeuring door het bestuur en de accountant vindt er publicatie van de jaarstukken 
plaats op de website www.vriendenkwatro.nl.  
 

 
8.3. Communicatie naar doelgroepen 

 
Periodiek zal Stichting Vrienden haar doelgroep(en) op de hoogte houden van de 
ondernomen activiteiten/projecten door: 
 

1. Nieuwbrieven 
2. De website 
3. Het financieel jaarverslag 
4. Een kort inhoudelijk jaarverslag 

Het financieel jaarverslag geeft de prestatie van Stichting Vrienden in het betreffende 
jaar weer.    Deze prestaties worden uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijke jaarverslag en 
de nieuwsbrieven vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in het 
betreffende jaar, hoe de activiteiten zijn verlopen en hoe de geldmiddelen zijn benut. 

 
 

‘Stichting Vrienden wil lichtpuntjes brengen in het leven  
van ernstig of ongeneeslijk zieke kinderen en hun gezin’ 


