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Beleidsplan Stichting Vrienden Revant Zeeland 2021 - 2024 

De Stichting Vrienden Revant Zeeland stelt zich ten doel: 

a. het bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen teneinde met die 

fondsen bij te dragen in de kosten van het doen organiseren en financieren 

van sociaal-culturele, recreatieve-, kunst- en vormingsactiviteiten, die het 

welzijn van gehandicapte en dreigend-gehandicapte kinderen en volwassenen 

alsmede personeelsleden die hen begeleiden en verzorgen, kunnen 

bevorderen, met name ten behoeve van de door de Stichting Revant in stand 

gehouden instellingen te Goes en Terneuzen; en 

b. al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

De Stichting Vrienden Revant Zeeland verleent ondersteuning door op aanvragen 

extra middelen ter beschikking te stellen, ter besteding aan zaken die niet of niet in 

haar geheel uit de reguliere instellingsbudgetten kunnen worden bekostigd. Tevens 

zal de Stichting onderzoek naar verbetering van revalidatie en het ontwikkelen van 

zorgvernieuwende projecten bevorderen.  

De Stichting Vrienden Revant Zeeland ondersteunt Revant tevens bij het organiseren 

van bijeenkomsten op he werkterrein van de revalidatie en  bij het financieren van 

hulpmiddelen, apparaten of accommodaties ten behoeve van revalidanten.  

Uitgangspunt 

Bij het verstrekken van middelen als aanvulling op de reguliere budgetten handelt 

het bestuur van de stichting conform de inhoud van de statuten en het treasury 

statuut. 

Voor de komende jaren richt het bestuur zich met name op ondersteuning op het 

gebied van: 

• sociaal-culturele, recreatieve, kunst- en vormingsactiviteiten die het 

welzijn van gehandicapte en dreigende-gehandicapte kinderen en 

volwassenen kunnen bevorderen 

• vrijwilligers die gehandicapte en dreigend-gehandicapte kinderen en 

volwassenen begeleiden en verzorgen 

• activiteiten op bovenstaand gebied uitgevoerd door Revant en/of 

anderen Zeeuwse instellingen of organisaties  



Versie  0.1 13 december 2021 

 

 

 

 

Aanvragen 

Aanvragen door Revant of anderen instellingen/organisaties dienen voor de 

najaarsvergadering van het bestuur ingediend te worden zodat tijdige beoordeling, 

toekenning of afwijzing kan plaatsvinden.  

Ingeval van ondersteuning van meerjarige projecten, vindt rapportage plaats aan het 

bestuur over voortgang en besteding middelen. 

Het bestuur van Stichting Vrienden Revant Zeeland laat zich ter voorbereiding op de 

besluitvorming op ingediende ondersteuningsverzoeken adviseren door de 

voorzitter van de Raad van Bestuur van Revant of diens plaatsvervanger.    

Financiën 

De Stichting Vrienden Revant Zeeland heeft als opdracht het basisvermogen in stand 

te houden. Jaarlijks vindt indexering van het vermogen plaats om de invloed van 

inflatie te neutraliseren.  

Bijdragen door de Stichting worden gefinancierd uit de opbrengsten van het 

vermogen na indexatie. 

De financiële administratie wordt, onder verantwoordelijkheid van het 

stichtingsbestuur, uitgevoerd door Revant. Eenmaal per jaar wordt een tussentijds 

overzicht opgemaakt om de voortgang van de toegekende projecten te volgen en de 

stand van het vermogen te beoordelen. 

Tweejaarlijks evalueert het bestuur het beleid en stelt dit zonodig bij. 

Vastgesteld door Bestuur Stichting Vrienden Revant Zeeland. 
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