
STICHTING FONTIS VITAAL      v091213 

 

Inleiding 

Fontis Vitaal is een vriendenstichting van de Amsterdamse locaties van de stichting 

Amstelring Groep. Door de opbrengsten van de veilige beleggingen en rente van het kapitaal 

stelt de vriendenstichting per 2 jaar een bedrag beschikbaar aan de intramurale locaties. Dit 

bedrag is gebaseerd op het aantal cliënten die in de locatie wonen en de zwaarte van de 

ZZP’s (2 categorieën: ZZP: 2 t/m 4 en 5 t/m 9, categorie 1: Categorie2= 1: 1,25). 

 

De huidige stichting Fontis Vitaal is ontstaan door fusie van een aantal vriendenstichtingen, 

gelieerd aan (locaties van) Amstelring, een grote aanbieder van thuiszorg, intramurale 

verpleeg- en verzorgingshuiszorg en lichamelijk gehandicaptenzorg.  

De Stichting Fontis  Vitaal  komt voort uit een fusie tussen: 

• Stichting Welzijn Vreugdehof 

• Stichting Welzijn Bernardus 

• Stichting Inzamelingsfonds van de Willem Dreesstichting 

• Stichting Recreatieve Activiteiten Sint Jacob 

• Stichting Vrienden van Leo Polak 

• Stichting Vrienden van De Drie Hoven. 

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 

34155297 en heeft haar statutaire zetel in Amsterdam. 

 

Adres: 

Nachtwachtlaan 20 

1058 EA  AMSTERDAM 

Of: Postbus 9225, 1006 AE  AMSTERDAM 

 

RSIN: 810207680 

 

In dit beleidsplan wordt beschreven wat de doelstellingen van de stichting Fontis Vitaal zijn, 

hoe wij deze willen bereiken, welke (globale) criteria wij hanteren bij de beoordeling van 

subsidieaanvragen en op welke wijze wij onze tegoeden beheren. 

Doel 

In de statuten van Fontis Vitaal (artikel 2) is het volgende opgenomen: 

De stichting heeft als doel: 

• Het voorzien in de behoefte van ouderen en mensen met (al dan niet tijdelijke) 

beperkingen op het gebied van wonen, zorg, gezondheid, welzijn en leefcomfort; 

• Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het stimuleren, ondersteunen en 

financieren van recreatieve en andere activiteiten 

• De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

Subsidiebeleid 

In de statuten worden, buiten de hierboven weergegeven doelomschrijving, geen nadere 

criteria of uitgangspunten gegeven voor wat betreft de besteding van ter beschikking staande 

middelen, noch naar inhoud, noch naar omvang daarvan. Het bestuur van Fontis Vitaal heeft 

vanwege het bieden van transparantie naar subsidievragers en vanwege de zelf gevoelde 

behoefte aan een nadere koersbepaling, gemeend om zelf de criteria nader uit te werken. 

 

In artikel 9 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur verplicht is het vermogen van de 

stichting zoveel mogelijk risicovrij en verantwoord dient te beleggen. Ten aanzien van het 

vermogen dient onderscheid gemaakt te worden tussen niet gelabelde middelen en gelabelde 

middelen, de zogenoemde huisfondsen. Huisfondsen zijn middelen die op enigerlei wijze 

(door nalatenschappen aan specifieke locaties, door resterende middelen uit het verleden, 



etc) zijn gekoppeld aan een bepaalde locatie van Osira Amstelring. De hoogte van de 

huisfondsen verschilt sterk 

 

Vanaf 1 januari 2013 gaat een nieuwe regeling in voor de Osiralocaties: de opbrengst van de 

beleggingen van Fontis Vitaal worden verhoudingsgewijs over de cliënten van de locaties 

verdeeld, per 2 jaar krijgt  een locatie een bepaald bedrag. De Cliëntenraad van de 

betreffende locatie bepaalt samen met de locatiemanager wat er voor de cliënten aangeschaft 

of welke activiteit er voor de cliënten gedaan wordt. De locatiemanager stuurt het plan naar 

leden van het bestuur van Fontis Vitaal, wanneer het plan voldoet aan het criterium dat het 

ten goede komt aan de cliënten van desbetreffende locatie  en dat de Cliëntenraad 

toestemming heeft gegeven. Als daaraan voldaan wordt, dan wordt toestemming gegeven en 

de ingediende rekening betaald. Wanneer men binnen 2 jaar geen gebruik maakt van het 

bedrag, dan vervalt het bedrag en valt weer terug bij Fontis vitaal. 

 

De locatiemanagers van de voormalige Osiralocaties krijgen een overzicht van het totaal van 

de huisfondsen per locatie. De locatiemanagers dienen dit voor te leggen aan de Cliëntenraad 

van hun locatie en beslissen samen waaraan het bedrag besteed kan worden en wanneer.  

Dit gaat buiten de beslissingsbevoegdheid van het bestuur van Fontis Vitaal om. 

Inhoudelijke criteria 

- De aanvraag is bedoeld voor de cliënten die in desbetreffende instelling wonen of 

gebruik maken van de dagverzorging/-behandeling,  

- het betreft een activiteit of een concreet voorwerp, nooit een scholing of activiteit 

alleen voor de medewerkers 

- De aanvraag draagt bij aan het welzijn van de cliënt: psychisch, sociaal, emotioneel, 

spiritueel of fysiek 

- De aanvraag van het bedrag overschrijdt het ter beschikking gestelde bedrag niet 

(het aangevraagde bedrag kan ook een gedeelte zijn van het benodigde geld)  

- De aanvraag is goedgekeurd door de CR en de locatiemanager 

Aanvragen voor subsidies dienen inhoudelijk te worden onderbouwd. Duidelijk moet zijn, op 

welke wijze het project bijdraagt aan de doelstellingen van Fontis Vitaal. Een inschatting 

moet worden gegeven van het aantal cliënten of niet-cliënten, die wel tot de doelgroep van 

Osira Amstelring gerekend kunnen worden, baat heeft bij de uitvoering van een te 

subsidiëren project of initiatief. 

Daarnaast dienen subsidievragers aan te tonen dat het project of initiatief niet op een andere 

wijze, bijvoorbeeld vanuit de reguliere AWBZ, Zvw of Wmo kan worden gefinancierd. 

 

Voorbeelden van ondersteunde projecten en uitgaven 

Enkele voorbeelden van projecten die de afgelopen jaren door Fontis Vitaal financieel zijn 

ondersteund: 

- kerstconcerten 

- inrichting stilteruimtes 

- (bijdrage aan) busvervoer 

- zeehondenrobots t.b.v. PG-afdelingen 

- leningen om projecten of activiteiten te realiseren. 

In de jaarrekening (klik hier) treft u een overzicht aan van inkomsten en uitgaven. 

 

Werkwijze 

Hieronder is stapsgewijs weergegeven wat de werkwijze is om te komen tot een succesvolle 

aanvraag/toekenning: 

- Per 2 jaar kan een medewerker of een cliënt van desbetreffende locatie een aanvraag 

indienen bij zijn/haar locatiemanager 

- De locatiemanager legt de aanvraag voor aan de cliëntenraad van desbetreffende 

locatie 

- De cliëntenraad neemt samen met de locatiemanager de uiteindelijke beslissing om 

de aanvraag goed te keuren 

- Wanneer er door omstandigheden geen cliëntenraad aanwezig is, wordt de aanvraag 

voorgelegd aan 7 (of meer) cliënten, wanneer de meerderheid akkoord gaat met de 

aanvraag, wordt de aanvraag ingediend 



- De locatiemanager dient de aanvraag in bij bestuur Fontis Vitaal: Frits Neijts: 

f.neijts@hotmail.com   Peter Okx: peterokx@kpnmail.nl Ernst Weidema: 

Ernst.weidema@planet.nl  en  Anja Schouten:  aschouten@amstelring.nl  

- Bestuur Fontis Vitaal geeft binnen 2 weken uitsluitsel of de aanvraag aan de criteria 

voldoet en geeft wel / niet akkoord aan de locatiemanager 

- De locatiemanager gaat tot aanschaf over of organisatie van activiteit en dient de 

rekening in bij Michel Groot , binnen 2 weken wordt het bedrag overgemaakt 

- Wanneer de locatie in de 2 jaar geen gebruik maakt van de regeling, vervalt het 

bedrag, het bedrag wordt niet overgemaakt aan de locatie zonder dat er iets is 

aangeschaft of georganiseerd voor de cliënten 

 

Bestuur en bestuursvergoedingen 

Het bestuur van Fontis Vitaal wordt gevormd door: 

A.Schouten, voorzitter 

F. Neijts 

E. Weidema 

P. Okx, penningmeester 

De bestuursleden ontvangen een vergoeding van elk € 250,-  per jaar. 

 

 

Tenslotte 

Het bestuur van Fontis Vitaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan. Het 

bestuur gebruikt daarbij de statuten van de stichting als leidraad. 

 

 

 


