
Beleidsplan Vriendenstichting Jessehof 2022- 2025. 

De stichting is een onafhankelijke stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die zich ten 
doel heeft gesteld het Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof financieel te steunen om 
voorzieningen die niet uit de normale bekostiging kunnen worden gerealiseerd, mogelijk te maken. 

Statutair is het doel als volgt geformuleerd: “De stichting heeft ten doel het verenigen van bedrijven, 
overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door sociale en/of culturele 
activiteiten te organiseren, middelen te verwerven ter ondersteuning van de stichting De Jessehof. 
De stichting beoogt niet het maken van winst.” 

Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd. Verantwoording over het gevoerde beleid en de inkomsten en uitgaven 
vindt plaats in het jaarverslag. Het jaarverslag is voor het bestuur van de Vriendenstichting en wordt 
gepubliceerd  op de website.  Ook wordt het besproken met het bestuur van de Jessehof en zonodig 
worden bijstellingen voor het komende jaar besproken. Wij reageren op verzoeken van het bestuur 
van de Jessehof. Het beleidsplan is voor de periode van 3 jaar. Na 3 jaar wordt het geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld. 

Mogelijkheden tot fondsenwerving 

De Stichting is opgericht om extra middelen in de vorm van geld en giften in natura te verwerven en 
doet dit op verschillende manieren: 

 Werven van Vrienden van de Jessehof (vaste donateurs): Individuen en organisaties die de 
activiteiten van de Jessehof de moeite waard vinden, kunnen Vriend van de Jessehof worden. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan leden van de aangesloten kerken, bekenden en familieleden van 
gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de doelstichting. Vrienden van de Jessehof schenken 
jaarlijks een bedrag naar keuze aan de stichting. De stichting heeft de erkenning door de 
Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor schenkers eventueel 
kunnen profiteren van fiscale voordelen.

 (eenmalige) donaties: Naast vaste bijdrage van de Vrienden, die periodiek (maandelijks, per 
kwartaal of per jaar) doneren, is het ook mogelijk eenmalig te doneren. 

 Sponsoring: De stichting benadert instanties, maatschappelijke organisaties en/of bedrijven met de 
vraag op financiële en/of op materiële wijze steun te bieden. 

  Activiteiten: Het is ook mogelijk via activiteiten (eenmalig) geld in te zamelen. 

Wederdiensten 

In overleg met de bestuur van de Jessehof kunnen afspraken worden gemaakt over eventuele 
wederdiensten:

 Naamsvermelding op de website, indien daar prijs op wordt gesteld. 
 Deelname aan activiteiten of festiviteiten van de Jessehof.
 Ontvangen van een Nieuwsbrief, waarin nieuwsfeiten en activiteiten van de Jessehof worden

vermeld. 

Communicatie en PR



Om de betrokken van donateurs bij de Jessehof vast te houden en het werk van de Jessehof onder de
aandacht te brengen zoekt de Stichting regelmatig naar mogelijkheden om publiciteit te verwerven. 
Te denken valt aan publiciteit via een folder,  Delft op Zondag, de Delftse radio-omroep, de website,  
het uitgeven van een Nieuwsbrief, informatie te geven bij organisaties of kerken. 


