Beleidsplan Stichting Vrienden van Cavent
Vrienden van Cavent ondersteunt (individuele cliënten van) de Stichting Cavent, gevestigd in
de gemeente Hoeksche Waard. De doelstelling en de activiteiten waarmee Vrienden van
Cavent haar doelstelling wil realiseren staan hieronder beschreven.

Doelstelling:
De doelstelling voor fondsenwerving door Vrienden van Cavent is tweeledig:
1. Het verwerven van financiële middelen om daarmee de activiteiten van Cavent te
ondersteunen.
2. Het ondersteunen van individuele cliënten van Cavent.
3. Het geven van materiële steun aan (cliënten van) Cavent.
4. Het geven van bekendheid aan de werkzaamheden van Cavent.

De activiteiten:
De activiteiten in het kader van fondsenwerving door Vrienden van Cavent hebben zowel
een incidenteel als een structureel karakter.
1. Incidenteel.
De fondsenwerving richt zich op incidentele projecten van Cavent zoals verbouwing, de
inrichting van nieuwe of verbouwde vestigingen of innovaties waarvoor een flinke investering
vereist is. De wijze waarop de fondsenwerving wordt vormgegeven is per project vast te
stellen.
2. Structureel.
De fondsenwerving richt zich op een vijftal steunfondsen met ieder een apart en herkenbaar
bestedingsdoel:
a) Woonfonds
b) Noodfonds
c) Cavent Talentfonds
d) Marian Tolenaars sport- en activiteitenfonds
e) Huisdierenfonds
Voor structurele werving voor deze fondsen heeft Vrienden van Cavent een
donateursbestand opgebouwd. Zij zijn de echte Vrienden van Cavent.
Ad a. Woonfonds.
Bestedingsdoel:
Cliënten die bij Cavent komen wonen en niet beschikken over spullen om hun kamer
of appartement leefbaar in te richten, in staat stellen een goede start te maken in hun
woning.
Cliënten die vanuit Cavent zelfstandig gaan wonen kunnen een bijdrage in de
verhuiskosten ontvangen.
Beperking:
Cavent heeft voor cliënten die intramuraal komen wonen de verplichting om een
minimale inrichting te verzorgen in de vorm van vloerbedekking, gordijnen, tafel en
stoel en een bed. Deze goederen vallen dus niet onder de doelen waarvoor een
bijdrage uit het fonds geleverd kan worden.
Mogelijke besteding:

Per cliënt zal de besteding niet meer zijn dan € 2.000,Mogelijke bijdragers:
• Fondsen individuele noden
• Grote woninginrichtingbedrijven
• Woningcorporaties, woningbedrijven, makelaars.
Ad b. Noodfonds.
Diverse cliënten van Cavent leven op basis van een gering inkomen. Na aftrek van de eigen
bijdrage kan het besteedbaar inkomen circa € 450,- bedragen, waarvan ook nog vaste
lasten betaald moeten worden. De financiële weerbaarheid van deze groep is, met name
wanneer er geen familie of vrienden kunnen bijspringen, beperkt. Tegenslag leidt al vrij snel
tot gaten in het budget. Denk daarbij aan:
• Huisraad die kapot gaat en vervangen dient te worden
• Aanschaf van materiaal dat het zelfstandig functioneren beter mogelijk maakt of wat
zelfs noodzakelijk is, maar niet door een verzekering wordt vergoed (bijv. een
beeldhorloge)
Bestedingsdoel:
Bijspringen wanneer een cliënt voor uitgaven staat die zijn individuele draagkracht te
boven gaan.
Mogelijke besteding:
Niet meer dan € 1.000,- per keer.
Mogelijke bijdragers:
• Fondsen individuele noden
• Lokale fondsen, evt. diaconieën e.d.
Ad c. Cavent Talentfonds.
Bestedingsdoel:
Cliënten van Cavent in staat stellen om een cursus of training te volgen welke hun
deelname aan de reguliere samenleving kan verbeteren of hun kans op werk kan
versterken.
Mogelijke besteding:
Niet meer dan € 1.000,- per keer.
Mogelijke bijdragers:
Fondsen, in het bijzonder studiefondsen
Ad d. Marian Tolenaars sport- en activiteitenfonds.
Bestedingsdoelen:
• Cliënten willen deelnemen aan reguliere sportactiviteiten buiten de woonvoorziening.
Soms in de vorm van lidmaatschap van een vereniging of sportschool. Niet alle
cliënten zijn financieel bij machte om dit duurzaam te bekostigen. Bijdragen uit het
fonds kunnen voor deze cliënten de mogelijkheden vergroten.
• Aanschaf van sport- en bewegingsapparaten op de lokaties
• Het mogelijk maken van uitjes variërend van leer-/doe-activiteiten (Nemo, Corpus) tot
puur recreatieve uitjes (Efteling e.d.)
• Evt. concertbezoek of het organiseren van een concert op locatie
• Incidenteel bezoek sportwedstrijden.
Doelgroep:
Alle cliënten van Cavent, zowel intramuraal als extramuraal.
Mogelijke besteding:
Ter beoordeling van het bestuur per aanvraag.
Mogelijke bijdragers:
• Fondsen
• Sponsoring

•

Fundraisingactiviteiten als een sponsorloop of toernooi i.s.m. lokale (sport-)verenigingen

Ad e. Huisdierenfonds.
Bestedingsdoelen:
• Het mogelijk maken van de aanschaf van huisdieren.
• Het dekken van bijzondere uitgaven voor de huisdieren van cliënten, zowel voeding
als medische verzorging.
Mogelijke besteding:
Ter beoordeling van het bestuur per aanvraag.
Mogelijke bijdragers:
• Fondsen

Criteria.

Voor alle bovengenoemde deelfondsen gelden de volgende criteria:
• Cliënten die in aanmerking willen komen hebben een inkomen dat niet hoger is
dan 110% van de bijstandsnorm. Dit criterium is niet van toepassing op donaties
van het Marian Tolenaarsfonds.
• Er is geen familie die kan bijdragen
• Er is geen voorliggende voorziening dan wel er kan geen aanspraak gemaakt
worden op een bijdrage van de overheid of verzekering, of de verplichtingen die
daaraan verbonden zijn staan niet in redelijke verhouding tot het benodigde
bedrag.
• In bijzondere gevallen kan het bestuur bij unaniem besluit afwijken van deze
criteria.

Eigen bijdrage.
Voor alle bovenstaande deelfondsen geldt dat bij individuele verstrekkingen van cliënten een
vorm van eigen bijdrage wordt gevraagd, in de regel circa 25%. De bijdrage kan in de vorm
van een afbetalingsregeling worden voldaan. Toepassing is naar oordeel van het bestuur
van de Vrienden van Cavent.

De wijze van fondsenwerven.
Incidenteel.
Bij incidentele projecten zal de wijze van fondsenwerven in het algemeen ook op incidentele
basis plaatsvinden. Dat gebeurt in die gevallen op basis van een apart projectplan, waarin
een beschrijving van de activiteiten en een begroting worden opgenomen. Voor deze
activiteiten worden zowel fondsen aangeschreven als waar mogelijk lokale fundraisingactiviteiten georganiseerd.
Structureel, de donateurs De Vrienden van Cavent.
Om de activiteiten van de vijf steunfondsen te kunnen ondersteunen, is een structurele
stroom van bijdragen nodig. Deze wordt verworven middels de donateurs van de Vrienden
van Cavent. Zij dragen jaarlijks een vast bedrag van € 10,- of meer bij aan de Vrienden van
Cavent.

Beoordeling aanvragen.
De aanvragen voor ondersteuning door één van de vijf hiervoor genoemde fondsen worden
beoordeeld door het bestuur van De Vrienden van Cavent. Het bestuur besluit bij
meerderheid van stemmen over de aanvraag.

Het bestuur toetst of bij een aanvraag aan de hiervoor genoemde criteria van het
betreffende steunfonds is voldaan en of het doel van de besteding past binnen de
doelstelling.
Aanvragen kunnen worden ingediend via vriendenvan@cavent.nl. De aanvragen komen
binnen bij de beleidsmedewerker van Cavent. Deze zorgt ervoor dat de informatie die nodig
is voor een goede beoordeling van de aanvraag compleet is. Hij vraagt daartoe waar nodig
aanvullende informatie op bij de aanvrager.
Het bestuur komt zo vaak als zij zelf noodzakelijk acht, maar minimaal twee keer per jaar,
bijeen.
Een besluit over een aanvraag wordt zo snel als mogelijk, maar binnen maximaal vier weken
genomen. Indien het bestuur niet binnen die termijn fysiek vergadert, kan overleg en de
besluitvorming per e-mail plaatsvinden dan wel middels videobellen.

Bezoldiging.
Het bestuur verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis. Er wordt conform de statuten
van De Vrienden van Cavent geen vergoeding betaald aan het bestuur.
De Vrienden van Cavent wordt secretarieel ondersteund door Cavent. Hiervoor worden geen
kosten aan de Vrienden van Cavent doorberekend.

Verantwoording.
Voor de activiteiten in het kader van fondsenwerving, het verstrekken van donaties en
beheer van de bijdragen van de donateurs wordt een volledig gescheiden financiële
administratie gevoerd bij Cavent.
Jaarlijks wordt op de website van Cavent (www.cavent.nl/vriendenvancavent) het jaarverslag
gepubliceerd waarin onder meer een overzicht wordt gegeven van activiteiten, balans,
inkomsten en uitgaven, waaronder donaties namens de Vrienden van Cavent.
Oud Beijerland,
20-1-2021.

