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Het beleid van het bestuur van bovengenoemde stichting  (verder te noemen “de stichting”) 
is in lijn met de doelstelling van de stichting: het werven en beheren van gelden voor cliënten 
en medewerkers. De gelden zullen aangewend worden om activiteiten en middelen te 
bekostigen,  die wenselijk zijn en niet betaald (kunnen) worden door Allevo zelf.                                                                                                                                                      
De inkomsten van de stichting bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen, die de 
stichting een warm hart toedraagt.                                                                                                                            
Het streven is de gelden paritair te verdelen / te besteden. 

Actueel beleidsplan 

Het bestuur heeft de afgelopen jaren bewust “gespaard” voor de situatie na de verhuizing 
naar de nieuwe locatie.                                                                                                                                          
Er is besloten voor de nieuwe locatie zorg te dragen voor aanschaf en installatie van TV 
toestellen. 93 voor bewoners en 30 voor cliënten in kort-verblijf kamers. Elke bewoner heeft 
dan een eigen toestel in gebruik. Naast het gebruik als gewoon TV toestel, komt op elk 
toestel een informatiekanaal (narrow casting systeem), zodat vanuit de organisatie actuele 
mededelingen kunnen worden gedaan.                                                                                            
Tevens is besloten in 2021, om kantelbare “belevenistafels” aan te schaffen. Deze hebben 
een therapeutisch doel.                                                                                                                                              
Het bestuur is bereid aanleg van een moestuin te bekostigen.  Gewacht wordt op een 
voorstel van de tuinarchitect.                                                                                                                               
Gedacht wordt aan plaatsing van een projectiescherm in de nautische kamer, teneinde 
beelden van de Nieuwe Haven te laten zien(webcam beelden)                                                                                                                          
Het in de nieuwe locatie ophangen van de herdenkingsplaquette van de oprichtster van het 
verpleeghuis zal door de stichting bekostigd worden. 

Aan medewerkers zal een feest worden aangeboden, als waardering voor hun inzet vooraf-
gaand aan en tijdens de verhuizing. Inmiddels heeft dit feest plaatsgevonden.                                                                                                                          
Ook is een aantal stepjes aangeschaft. Dit maakt het mogelijk dat personeel tijdens 
avonduren sneller op de plaats kan zijn , waar hulp nodig is. 

Vanwege recente mutaties in de bestuurssamenstelling is nog niet gesproken over verdere 
plannen. Dit geldt evenzeer voor het opzetten van geldwervings projekten. 


