
 

 

 
Beleidsplan Stichting Vrienden van het WZA 
 
De Stichting Vrienden van het WZA is in 1995 opgericht en heeft als doel het verblijf van 
patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) te veraangenamen. Aanvragen om dit 
doel te verwezenlijken komen van verpleegafdelingen en poliklinieken van het WZA. 
 
In 2020 bestaan de Vrienden van het WZA 25 jaar. Dit gaat de stichting samen met de 
donateurs en bedrijfsdonateurs vieren. 
 
De komende jaren willen de Vrienden van het WZA werken aan naamsbekendheid teneinde 
meer gelden te genereren. Hiervoor willen de Vrienden van het WZA o.a. sociale media gaan 
gebruiken. 
 
Omdat er in het WZA de komende jaren veel verbouwingen plaatsvinden, is de verwachting 
dat de komende tijd een groeiend aantal aanvragen voor een financiële bijdrage zal worden 
ingediend. Het bestuur zal deze aanvragen toetsen aan de hand van zijn doelstelling en 
eventueel tot een financiële bijdrage overgaan. 
 
Doelstelling 

De Stichting Vrienden van het WZA heeft ten doel het verblijf van patiënten in het WZA te 
veraangenamen. De stichting doet dit door aan patiënten extra diensten te verlenen waarvan 
de kosten niet kunnen worden voldaan uit het reguliere budget van het WZA. Tot deze extra 
zorg wordt niet gerekend de medische-, verpleegkundige- of paramedische zorg. 

Projecten die mede door de Vrienden van het WZA tot stand zijn gekomen zijn o.a. het 
inrichten van familiekamers, plaatsing van beeldschermen in de wachtkamers, aanschaf van 
de klok bij de ingang van het WZA en rolstoelen voor patiënten en bezoekers in de hal. 

Hoe komt de stichting aan geld? 

De Vrienden van het WZA komen aan hun gelden door giften en donaties, schenkingen, 
erfstellingen en legaten en overige baten.  

De Vrienden van het WZA organiseren ook activiteiten zoals een voorjaars- en kerstmarkt, 
waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Vrienden van het WZA. Tevens zijn er 
opbrengsten uit advertenties van bedrijfsvrienden in de nieuwsbrief van de Vrienden van het 
WZA. 

Bezoldiging bestuursleden 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

ANBI-status 

De Stichting Vrienden van het WZA is sinds 2009 in het bezit van de ANBI-status (Algemeen 
Nut Beogende Instelling).  

 

 


