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Beleidsplan Stichting Vrienden Revant Breda 2019 - 2022 

 

Doel 

De Stichting Vrienden Revant Breda stelt zich ten doel: 

a. het bijeenbrengen van gelden ter ondersteuning van het aanbod van en vraag 

naar medisch specialistische revalidatie die Revant aanbiedt aan volwassenen, 

jeugd en kinderen. 

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 Breda verleent ondersteuning door op aanvragen 

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

geheel uit het reguliere instellingsbudget kan worden bekostigd. Tevens zal de 

Stichting onderzoek naar verbetering van revalidatie en het ontwikkelen van 

zorgvernieuwende projecten bevorderen. 

De Stichting Vrienden Revant Breda ondersteunt Revant tevens bij het organiseren 

van bijeenkomsten op het 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 hanteert 

het bestuur van de stichting het volgende uitgangspunt: 

- de aanvrager dient 50 % van de (project-)kosten zelf te bekostigen of hier 

andere externe bekostiging voor te vinden 

 

specifieke doelen in beleidsperiode: 

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

gebied van het programma uit de strategische koers van Revant: 

o Revant levert een toekomst gericht, passend aanbod 

o Revant investeert in samenwerking met de revalidant, 

verwijzer en onderlinge samenwerking tussen 

medewerkers 

o Revant optimaliseert haar processen en gaat zorgvuldig en 

duurzaam om met haar capaciteit 
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o Revant is transparant over haar zorgprestaties 

o Revant biedt haar revalidanten, bezoekers en medewerkers 

een gezonde en menswaardige omgeving. 

 

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

 

Aanvragen 

Aanvragen door Revant of andere 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 Breda laat zich ter voorbereiding op de 

besluitvorming op ingediende ondersteuningsverzoeken adviseren door de Raad van 

Bestuur van Revant.    

Financiën 

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. 

 

 

Vastgesteld door Bestuur Stichting Vrienden Revant Breda. 

 

d.d. 7 november 2019. 


