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Naam  
Stichting Vrienden van Heliomare  
 
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer  
805013088  
 
Contactgegevens  
vrienden@heliomare.nl  
 
Beschrijving  
Stichting Vrienden van Heliomare heeft als doelstelling het verkrijgen van (aanvullende)  
financiën via derde geldstromen door het werven van subsidies, fondsen, donaties, giften,  
legaten en sponsorgelden. Met deze gelden kan financiering plaatsvinden van (extra)  
faciliteiten en activiteiten en van de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe vormen  
van dienstverlening, die Heliomare niet of slechts gedeeltelijk kan voldoen uit reguliere  
financieringsbronnen. 
  
Beleidsplan  
De Commissie van Vrienden van Heliomare heeft de taak de fondsenwervende activiteiten  
meer vorm te geven en de Raad van Bestuur te adviseren over het toekennen van middelen  
aan projecten. Het is belangrijk dat het aantal donateurs via de Supportactie stabiel is of  
stijgt, en dat daarnaast via aanvragen bij fondsen en sponsors voldoende middelen bij de  
Vrienden Van Heliomare binnen blijven komen om projecten te financieren die de cliënten  
van Heliomare ten goede komen.  
 
Beloningsbeleid  
De stichting heeft geen werknemers. De activiteiten voor de stichting worden onbezoldigd  
verricht door werknemers van Heliomare.  
 
Bestuur  
De bestuursstructuur van de Stichting Vrienden van Heliomare is als volgt: er is een Raad  
van Toezicht die toezicht houdt op de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting  
Het bestuur van de stichting bestaat uit De heer dr. J. Welmers, lid Raad van Bestuur en de heer G.C. 
van de Logt, lid Raad van Bestuur. 
  
Verslag van uitgeoefende activiteiten  
De volgende projecten zijn na advies van de Commissie Vrienden van Heliomare  
gehonoreerd door de Raad van Bestuur:  
 
De volgende projecten zijn na advies van de Commissie Vrienden van Heliomare gehonoreerd:  
Door de Vrienden gefinancierd: 
Lego gericht op rouwverwerking €655. 
Belgisch trottoir, trainingsprogramma valpreventie €1.822. 
Boekenkast, rijdende boekenkast om revalidanten op verzoek van boeken te voorzien €255. 
Visserspetjes strandproject €162 
 
Door middel van Giften en donaties: 
De stichting heeft in 2019 onder meer de volgende donaties mogen ontvangen: 
Sponsor bijdrage voor snoezelruimte waar kinderen zich op een veilige plaats kunnen ontspannen en 
ontwikkelen. 
Sponsorbijdrage voor fietslabyrint. 
Sponsorbijdrage voor omgevingsbesturing 
Sponsorbijdrage oa Ambulance Amterdam voor skikamp StoerWinter Weken 
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