Beleidsplan Stichting Annette van Ramselaar.

Inleiding.
Op hun vele reizen naar Engeland werden Annette van Ramselaar en haar partner Ron
Dijkhuizen geïnspireerd door de Engelse landschapstuinen en follies die daar veelvuldig
voorkomen. Het motiveerden hen om eenvoudige bostuin aan de Traa 29 te veranderen in
een natuurlijke bloementuin met veel waterelementen waar natuur en tuin in elkaar
overvloeien. De verrassing was dat meer en meer de natuur de tuin hielp vormen. Zeldzame
en beschermde planten kwamen spontaan hun opwachting maken. De Mystic Gardens of
Coneywood was gecreëerd; een tuin vol rust waar vogels elke dag vol lof over zingen.

Zowel Ron als Annette hebben ervaren wat een patiënt doormaakt wanneer ze de diagnose
kanker krijgen. Door het creëren van de stichting Annette van Ramselaar willen ze hun
levenswerk de tuinen en hun huis beschikbaar stellen voor iedereen die aan het begin staan
van een onzekere periode met kanker of te horen hebben gekregen dat hun leven met
kanker uitzichtloos is. Het doel is het verkrijgen van extra kracht met familie en vrienden
zonder de hectiek van alle dag en andere goed bedoelde bemoeienissen.
De activiteiten zo ook bovengenoemde mogelijkheden voor kankerpatiënten van de stichting
Annette van Ramselaar treden in werking zodra hiervoor toestemming is verkregen.

1.De stichting heeft twee doelstellingen.
1. Het in stand houden van het terrein Traa 29 conform de filosofie van Annette
van Ramselaar.
2. Het doen verzorgen van kankerpatiënten en hun naasten om in een
bijzondere omgeving op kracht te komen en te herstellen van behandelingen.
In dit beleidsplan wordt een en ander nader uitgewerkt. De volgende punten zijn van
belang
-

De doelgroep
Het kenbaar maken van het aanbod/ intake van de doelgroep

-

Het in stand houden van het terrein en gebouwen
Financieel beleid/ fondsenwerving.

2.Doelgroep/ aanbod.
De doelgroep is de groep kankerpatiënten in de leeftijd van 20 t/m 65 jaar die aan het
begin van een onzekere periode met kanker of te horen hebben gekregen dat hun
leven met kanker uitzichtloos is.
Stichting Annette van Ramselaar wil met de Mystic gardens of Coneywood
gedurende een week een omgeving creëren voor bovengenoemde doelgroep die
behoefte heeft in het verkrijgen van extra kracht met familie en vrienden zonder de
hectiek van alle dag en andere goed bedoelde bemoeienissen.
De plek aan de Traa 29 kan helpen om weer kracht te krijgen om het traject wat
komt beter aan te gaan. Het huis en de tuin staan volledig ter beschikking van de
patiënt en de mensen die hij/zij mee wil nemen. Er is plek voor maximaal 4 a 5
mensen. Verder is er een mooi aangelegde tuin en vijverpartijen met zeer veel
mogelijkheden om rustige plekjes op het terrein te vinden. De bewoners van het huis
moeten verder in de week zelf voor hun eten en drinken zorgen.

3.Kenbaar maken aanbod/ intake doelgroep.
Het geformuleerde aanbod wordt via verschillende kanalen kenbaar gemaakt. Het
kanaal wat de voorkeur heeft, is dat de maatschappelijk werkers, psychologen van
de erkende kankerinstituten in Nederland, dit aanbod kenbaar maken aan patiënten
waarvan zij denken dat ze er baat bij hebben en verwijzen naar de contactpersoon
van de stichting Annette van Ramselaar.
Bij dit kanaal is het aandachtspunt dat verwijzers het aanbod moeten snappen en
ook geïnformeerd moeten worden wat het precies in houdt. Ook moeten ze bereid
zijn te verwijzen.
Naast dit kanaal wordt ook via internet, mond op mond reclame en via Facebook
bekendheid gegenereerd. Om te zorgen dat de juiste doelgroep gebruik maakt van
het aanbod zal er sprake zijn van een minimaal telefonische intake door de
contactpersonen.
4.Het in stand houden van het terrein en gebouwen.
Ron en Annet hebben in de loop van de tijd dit terrein aangelegd en onderhouden.
Annette van Ramselaar staat een dynamisch onderhoud voor. Teneinde het
onderhoud conform deze filosofie voort te zetten is er een Raad van Advies ingesteld
die bewaakt dat deze filosofie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Voor het in stand houden van het terrein is er een werkorganisatie ingericht en zal er
voldoende budget per jaar beschikbaar zijn om het noodzakelijk onderhoud en
veranderingen in de tuin conform de filosofie uit te voeren. Uit een meerjarenplan
voor de komende acht jaar blijkt dat hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn.

5.Financieel beleid en fondsenwerving.
Om de gestelde doelstelling te realiseren is per jaar een budget nodig in de orde van
grootte van € 30.000 per jaar.
De stichting heeft de volgende bronnen om deze uitgaven te dekken.
a.
b.
c.
d.

Inkomsten uit vermogen
Bijdragen van patiënten die een week verblijven
Bijdragen van derden die het doel van de stichting willen steunen.
Inkomsten uit acties of activiteiten die de stichting organiseert.

De stichting beschikt over een beginvermogen uit de erfenis van Annette van
Ramselaar. Dit vermogen zal in principe zo veilig mogelijk worden belegd in
spaarrekeningen en leningen met een zeer laag risico.
Aan de mensen die een week komen zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd
voor het verblijf. Op deze wijze vormt geld geen barrière om te komen.
Op de site van de stichting zal het doel van de stichting helder uiteen worden gezet
en zal een bankrekeningnummer worden vermeld waarop mensen een bijdrage
kunnen storten. De stichting zal jaarlijks een activiteitenverslag en een financieel
verslag plaatsen zodat elke gever kan zien wat er met het geld is gebeurd.
Indien het bestuur van de stichting het noodzakelijk vindt kunnen er activiteiten
worden georganiseerd om extra inkomsten te verwerven die zullen worden ingezet
voor het doel.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Dit is in de
statuten vast gelegd.
Uit een oogpunt van deugdelijk financieel beleid stelt het bestuur van de stichting elk
jaar een achtjarenplan op waaruit blijkt dat de activiteiten van de stichting financieel
zijn gedekt.
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