
 

 

 

Beleidsplan 
 
 

Algemeen  
Sinds meer dan 30 jaar ondersteunen vrijwilligers van de stichting Amandi, en haar 
rechtsvoorgangers,  mensen in hun laatste fase thuis of in een zorginstelling door er voor hen te zijn. 
Ze bieden tijd en aandacht en verlichten zo ook de zware taak voor naasten en mantelzorgers.  
In 2011 is het initiatief genomen om de mogelijkheid te onderzoeken om naast de zorg thuis ook zorg 
in een klein hospice of bijna-thuis-huis te bieden, en dat in de eigen gemeente. Vervolgens is 
begonnen met de ontwikkeling. 
 
In 2020 is het AmandiHuis met haar activiteiten gestart in een volledig nieuw en duurzaam gebouw 
in Nieuwe Wetering. Er zijn vier kamers beschikbaar om twee soorten zorg aan te bieden. 

1. “de Hospice” ofwel vrijwillige, liefdevolle zorg aan mensen in hun laatste levensfase waarbij 
kwaliteit van leven voorop staat (palliatieve zorg). 

2. mensen uit Kaag en Braassem die tijdelijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname of om de mantelzorg en de thuissituatie even verlichting te bieden 
(respijtzorg).  

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, financiële draagkracht, cultuur of geloof. 
 
Het AmandiHuis is primair bedoeld voor mensen uit de gemeente Kaag en Braassem en omgeving, 
maar in voorkomend geval zijn palliatieve gasten van elders ook welkom.  
De gasten worden veelal via de huisarts of het ziekenhuis bij het AmandiHuis aangemeld. Overheid 
en zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten, maar niet alles. Bij opname in het 
AmandiHuis wordt daarom aan de gast een bijdrage in de verblijfkosten gevraagd. 
 

Doelstelling 
De stichting Vrienden van Amandi is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die ter 
ondersteuning van het de stichting Amandi is opgericht.  
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Amandi is:  

- het werven, beheren en aanwenden van gelden ten behoeve van het te Kaag en Braassem 
gevestigde AmandiHuis; 

- het verlenen van steun aan de activiteiten van de stichting Amandi en het bevorderen van de 
instandhouding van de activiteiten van deze stichting. 

 
De stichting realiseert haar doelstelling door:  
- het werven van donateurs die de stichting financieel willen ondersteunen 
- het vergroten van de naamsbekendheid van het AmandiHuis door lezingen, publicaties etc.  
- het stimuleren van inzamelings- en/of sponsoracties  
- het ondersteunen van activiteiten van het AmandiHuis op het gebied van kennisontwikkeling en 
  kennisverspreiding over palliatieve en respijtzorg  
- het namens de vrienden uitdragen en tonen van waardering voor de vele vrijwilligers  
- financiële ondersteuning van activiteiten van het AmandiHuis die niet vallen onder de reguliere 
  exploitatie 
-informatie over legaten en periodieke schenkingen delen met een breed publiek 
-het vervullen van de ambassadeursfunctie 
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Ontwikkelingen  
- De kosten van de palliatieve gasten worden grotendeels gedekt door de landelijke subsidie 

van VWS maar de subsidie is afhankelijk van het aantal gasten en het landelijk budget. Zowel 
het aantal gasten als het budget kan fluctueren en om deze fluctuatie op te kunnen vangen is 
een financiële reserve noodzakelijk. Dan is er vooralsnog geen ‘structurele’ bekostiging voor 
de tijdelijke zorg/respijtzorg. Ook hiervoor is een financiële reserve gewenst. In het kader van 
een structurele bekostiging voert het bestuur van Stichting Amandi overleg met de 
gemeente, het ministerie van VWS en de NZA. De activiteiten van de Stichting Vrienden van 
Amandi zijn gericht op het mogelijk maken en in stand houden van een jaarlijks gezonde 
exploitatie van het AmandiHuis en de daarbij behorende financiële reserves. 

 
Contactgegevens: 
Stichting Vrienden van Amandi 
Noordveenweg 12 
2376 AR Nieuwe Wetering 
Telefoonnummer 06-51490223 (secretaris) 
Bankrekening NL38RABO0314032215 
KvK: 58901655 
RSIN: 852330353 
 

Bestuur: 
Wim Sleeuw, voorzitter 
Nico Castelein, secretaris 
Corrie van Dijk, penningmeester 
Joost van der Meer, algemeen bestuurslid 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. De onkosten 
die zij maken, zoals reiskosten worden vergoed. 


