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Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Vrienden van Frion zetten zich belangeloos in voor de stichting en
ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen.

Beleidsplan 2020-2024
1. Doelstelling stichting Vrienden van Frion
De stichting Vrienden van Frion is een groep vrijwilligers die zich inzet voor mensen van
Frion met een verstandelijke beperking. De stichting bevordert en ondersteunt bijzondere
wensen of activiteiten van cliënten die niet uit de reguliere zorggelden gefinancierd
kunnen worden. De Vrienden van Frion spant zich in om nieuwe activiteiten te ontplooien,
materialen te kopen en lopende activiteiten te continueren.
Vrienden van Frion maakt wensen mogelijk zoals:
1. Aangepast spelmateriaal aanschaffen
2. Mediatheek ontwikkelen en realiseren
3. Ouderinitiatieven stimuleren
4. Snoezelruimte inrichten
5. Muziekinstrumenten aanschaffen
6. Aangepaste computers aanschaffen
7. Aangepaste vakanties aanbieden

2. Hoe bereikt de stichting Vrienden van Frion de doelstelling
Om het doel te realiseren is het nodig om hiervoor voldoende middelen beschikbaar te
maken en aangeboden geld goed te beheren. De benodigde middelen worden verkregen
door:
1. Giften, schenkingen, erfstellingen of legaten
2. Subsidies, donaties
3. Rente van spaarrekening
4. Sponsoring door bedrijven, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid
5. Organiseren van activiteiten die opbrengsten opleveren b.v. Frion Festival
3. Werkwijze
De Vrienden van Frion inventariseert de wensen van cliënten. Zij doen dit 2 maal per jaar of
om het jaar, dit is afhankelijk van de gegenereerde inkomsten. Het bestuur van Frion
screent de wensen op betaalbaarheid vanuit de AWBZ of reguliere budget. De overige
wensen worden aan de Vrienden van Frion voorgelegd. Keuzes worden gemaakt op een zo
eerlijk mogelijke verdeling tussen de locaties en zó dat er zoveel mogelijk bewoners profijt
van kunnen hebben.

Activiteitenverslag Stichting Vrienden van Frion
1. Om de 2 maanden bestuursvergadering.
2. Beoordelen aanvragen cliënten en toekennen gelden voor de aanschaf of
uitvoering
3. Organiseren van een benefietshow, het Frion Festival, door cliënten waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de stichting en ingezet wordt voor de cliënten.
Wat doet Frion?
Frion is een zorgaanbieder die professionele ondersteuning biedt aan kinderen,
volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Zij is een partner van mensen
met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken, ondersteuning thuis,
scholing en vrije tijd. Frion heeft voorzieningen in de regio Zwolle, Hasselt, Steenwijkerland
en in Zwartsluis. De organisatie biedt ook gespecialiseerde thuishulp, logeer- en
buitenschoolse opvang, begeleid zelfstandig wonen, volledig pakket thuis en specialistische
begeleiding op werkplekken in ‘gewone’ bedrijven in de maatschappij.
Daarnaast vindt Frion het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking hun
eigen leven kunnen leven. En daarbij zelf de regie hebben. Zoveel mogelijk vanuit eigen
kracht, in de eigen leefomgeving en de wijk. Voor mensen met een verstandelijke beperking
is dit niet altijd vanzelfsprekend. Frion wil samen met hen mogelijkheden en kansen
optimaal benutten in relatie tot de mogelijkheden van de organisatie. Dat doet de
organisatie in samenspraak met het netwerk rondom mensen met een verstandelijke

beperking.

