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Beleidsplan 2021-2025                                            

Doelstelling van de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis  

Groningen is het welzijn van de patiënten van het Ommelander 

Ziekenhuis bevorderen (zie ook de statuten). Daarbij richt zij zich op het 

mogelijk maken van die zaken waarin het ziekenhuis zelf noch de 

overheid kan voorzien.  

We willen een stichting zijn die er toe doet als het gaat om het realiseren 

van voorzieningen en activiteiten in het ziekenhuis die erop zijn gericht het verblijf van patiënten, 

hun naasten en bezoekers te veraangenamen. Deze voorzieningen en activiteiten zijn niet zorg-

gebonden dat wil zeggen indien deze niet worden gerealiseerd, gaat de zorg- en dienstverlening voor 

de patiënten in het Ommelander Ziekenhuis onveranderd door en krijgen patiënten nog steeds de 

beste mogelijke zorg.  

Kortom de Vrienden-stichting heeft de financiële middelen om wensen te realiseren die niet 

‘noodzakelijk’ zijn maar wel grote meerwaarde hebben.    

DOEL  

We willen een stichting zijn die  

1. door patiënten, hun naasten, hun bezoekers en door de regio wordt gezien als belangrijke 

‘financier’ van niet zorg-gebonden voorzieningen en activiteiten; 

2. benaderbaar is en oog heeft voor noden van patiënten en bezoekers van het Ommelander 

Ziekenhuis; 

3. een bijdrage levert aan het versterken van het imago van het Ommelander Ziekenhuis en de 

betrokkenheid van de regio bij het ziekenhuis. 

STRATEGIE  

We willen bovenstaande bereiken door 

- meer middelen te vergaren om nog meer mogelijk te maken; 

- meer zichtbaar te zijn in de regio en in het ziekenhuis en te weten wat daar speelt; 

- samenwerking met het bedrijfsleven in de regio te zoeken en gezamenlijk op te trekken in 

het realiseren van wensen van het ziekenhuis. 

TACTIEK  

We gaan bovenstaande als volgt uitwerken 

- via website mensen uitnodigen ideeën aan te leveren voor projecten; 

- bedrijfsleven aan te bieden projecten te sponsoren; 

- meer te werken met vrijwilligers;  

- nieuwe projecten via socials presenteren en lopende projecten via socials veel aandacht 

geven 

- ambassadeurs te zoeken; 

- meer te doen voor onze ‘vaste’ Vrienden (hen dus te koesteren). 

VOORNEMENS  

Voor de periode 2021-2025 willen we  

- het aantal donateurs (= vrienden die terugkerende jaarlijkse bijdrage storten) verhogen van 

121 in 2021 naar 200 in 2025; 

- met minimaal 10 regionale dan wel lokale bedrijven een 3-jarig sponsorcontract hebben; 
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- 3x een activiteit voor de regio organiseren met een batig saldo; 

- jaarlijks minimaal 4 wensen van het ziekenhuis realiseren; 

- jaarlijks een Vrienden-bijeenkomst organiseren.  

 

UITVOERING 

Minimaal 1x per jaar overleg bestuur SVOZG en RvB OZG 

Jaarlijks in januari een activiteitenplan maken en in december (tussentijds)evalueren  

 


