
Beleidsplan stichting Vrienden 2018/2019  
 

Inleiding  

De stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis stelt tweejaarlijks een beleidsplan op. 

In dit beleidsplan staan de belangrijkste beleidsvoornemens en acties voor de komende twee 

jaar.  

 

Algemene doelstelling van de stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis  

“De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun aan instituten van 

bejaardenzorg, in het bijzonder aan de te Utrecht gevestigde stichting Bartholomeus 

Gasthuis voor zover het activiteiten betreft waarvoor financiering niet elders geregeld is” 

(statuten).  

 

De stichting streeft naar de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelstelling door het 

verwerven van financiële middelen uit giften, donaties, legaten en fondsenwerving. Hiermee 

financiert de stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis specifieke activiteiten en 

projecten die bijdragen aan  de missie van het gasthuis om Utrechtse (binnenstad)bewoners 

te helpen ‘Zorgeloos Verzorgd’ ouder te worden. Het betreft projecten en activiteiten die: 

 bijdragen aan  het welzijn van ouder wordende Utrechters;  

 het unieke zorgconcept van Bartholomeus Gasthuis ondersteunen;  

 helpen om het prachtige gasthuis zelfstandig – en dus kleinschalig – te laten 

voortbestaan 

 ondersteunen bij het behoud van het historisch cultureel erfgoed.  

Naast het verwerven van financiële steun en het subsidiëren van projecten en activiteiten die 

passen in de doelstelling, speelt de stichting Vrienden ook een rol in het behoud en de 

verdere versterking van het (grote) netwerk van het Bartholomeus Gasthuis. De 

bestuursleden zetten hiervoor hun eigen – veelal omvangrijke – netwerk in.  

Een dergelijk netwerk is van belang om als kleine zelfstandige organisatie te kunnen 

voortbestaan. Naast de goodwill die het oplevert, is het netwerk ook op tal van andere 

vlakken van onschatbare waarde. Netwerkpartners maken nieuwe activiteiten mogelijk, 

geven ‘om niet’ advies, denken mee over nieuwe ontwikkelingen, openen deuren, et cetera.      

 
Acties op het vlak van fondsenwerving  

In 2018/2019 is fondsenwerving nodig voor de realisatie van een tweetal grote projecten: 

 Het Nieuwe Gasthuis. Dit bouwt voort op het Huis in de Wijk dat in 2011 zijn deuren 

opende. Met ‘Het Nieuwe Gasthuis’ wil BG een volgende stap zetten om van een 

nazorgsysteem (met de focus op ziekte) naar een voorzorgsysteem (focus op 

preventie van ziekte) te komen en om echt een ‘open plek te zijn voor de buurt’. Op 

onderdelen loopt dit goed, echter er zijn nog stappen te zetten. Onder de noemer ‘Het 

Nieuwe Gasthuis’ worden momenteel concrete plannen uitgewerkt om het Huis in de 

Wijk zodanig uit te bouwen dat dit voorzorgsysteem optimaal gerealiseerd kan 

worden door meer en betere segmentering van de doelgroepen, een programmering 

die hier op aansluit, door het huis letterlijk ‘open te zetten’ en door concreet inhoud 

te geven aan de ‘zinvolle dag’ voor bewoners van BG en daarbuiten. De bevindingen 

uit onderzoeken en tests van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben 

hiervoor veel materiaal aangedragen.  

 Fondsenwerving t.b.v. de instandhouding van de regentenzaal. Nodig is het 

uitdenken van een plan voor de fondsenwerving voor de klimaatbeheersing en in het 



algemeen het onderhoud en behoud van de regentenzaal. Het idee is om de gobelins 

beter tegen klimaatinvloeden te beschermen. Een aantal deskundigen is dan acht jaar 

bezig geweest (met meer en minder intensieve inspanning) om een plan uit te 

denken hoe met zo min mogelijk middelen maximaal effect bereikt kan worden. In 

2018 zal het complete plan inclusief de kosten gereed komen. De stichting Vrienden 

zal dan meedenken in de fondsenwerving. 

Overige acties op het vlak van fondsenweving: 

 Het formeren van een algemeen fonds voor de instandhouding van het cultuur 

historisch erfgoed van het Bartholomeus Gasthuis. Vanuit de constatering dat 

Nederland ‘sectoraal denkt’ en er vanuit de zorgsector weinig of geen oog is voor het 

belang van het voortbestaan van cultureel historisch erfgoed, laat staan financiële 

middelen om dit erfgoed te onderhouden, is het van belang om wegen te zoeken om  

het risico van verdwijnen van dit unieke, cultureel erfgoed te beperken. Het 

Bartholomeus Gasthuis heeft hiertoe eind 2016 ‘werkgroep Beschermconstructie’ 

opgericht die nadenkt hoe dit te realiseren. Vastgesteld is dat het hierbij niet alleen 

gaat om de gobelins, de regentenzaal of het monument, maar om een ‘ensemble’: 

wat het gasthuis uniek maakt en het beschermen waard, is het feit dat het 

Bartholomeus Gasthuis een nog immer zelfstandig functionerend gasthuis is dat al 

bijna 650 jaar lang onafgebroken dezelfde functie uitoefent op dezelfde plek in 

hetzelfde gebouw’. Naast het historisch belang om dit erfgoed te bewaren, is dit 

aspect een van de redenen dat veel mensen hier willen wonen en (indirect) bijdraagt 

aan de kwaliteit van wonen en leven van bewoners en gasten.  

De stichting Vrienden wil de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een fonds 

dat kan bijdragen aan het behoud van het unieke ‘ensemble’ van cultureel historisch 

erfgoed en de nog immer springlevende uitvoering van de oorspronkelijke 

doelstelling.      

 

Acties op het vlak van verwerving van giften en donaties 

 In de nieuwe beleidsperiode zal net als in eerdere jaren een kerstactie worden 

georganiseerd onder donateurs.  

 In 2018 zal het Bartholomeus Gasthuis deelnemen aan de Collecte voor het 

Oranjefonds. De helft van de opbrengst hiervan komt ten goede aan het Oranjefonds, 

de andere helft is voor het Bartholomeus Gasthuis. 

 In 2018 zal bezien worden hoe de mogelijkheid van een periodieke schenking en de 

fiscale aantrekkelijkheid hiervan nog beter/meer gepromoot kan worden. 

 Mogelijk wordt een avond georganiseerd voor familie van bewoners waarin het werk 

van de stichting Vrienden voor het voetlicht wordt gebracht. 

 Bezien wordt of het mogelijk is het Bartholomeus Gasthuis op een lijst voor goede 

doelen geplaatst te worden. 

 

Werving zakelijke Vrienden 

Dat zorg en ondernemen goed samengaan bewijzen de vriendschappen die het bedrijfsleven 

met het Bartholomeus Gasthuis heeft gesloten. De deelnemende zakelijke (Gouden en 

Zilveren) Vrienden dragen met hun bedrijf concreet bij aan een ondernemend én sociaal 

Utrecht! Want hun financiële steun komt óf ten goede aan ouderen die niet de volledige prijs 

kunnen betalen óf deze wordt gebruikt om het cultureel erfgoed van het Bartholomeus 

Gasthuis in stand te houden. Dit noemen wij UvoorU; degene die het wat ruimer heeft draagt 

direct bij aan de mogelijkheid om degene die het minder goed heeft ook te laten deelnemen. 



Er zijn Gouden Vrienden (zij betalen € 5.000 per jaar) Zilveren Vrienden (zij betalen € 2.000,- 

per jaar)  en Vrienden (zij betalen € 1.000 per jaar). In ruil voor hun financiële steun 

ontvangen de Vrienden een aantal voordelen. Zie voor nadere informatie:  

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/stichting-vrienden/bedrijven-die-ons-steunen 

 In 2018/2019 zal de stichting Vrienden de werving van nieuwe Vrienden voortzetten. 

 Ook wordt ingezet op het onderhouden van de huidige Vriendschappen.  

 

Subsidieverlening 

Met de uit bovenstaande acties verkregen financiële middelen kan de stichting Vrienden van 

het Bartholomeus Gasthuis in de beleidsperiode 2018/2019 bijdragen aan de eerder 

genoemde beleidsdoelstelling door subsidies te verstrekken voor projecten en activiteiten die 

hierin passen.  

 De stichting Vrienden doet dit op basis van subsidieverzoeken van de stichting 

Bartholomeus Gasthuis, op het moment dat er concrete wensen of behoeften zijn 

voor financiële projecten of activiteiten die bijdragen aan de doelstelling.    
 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/stichting-vrienden/bedrijven-die-ons-steunen

