
Beleidsplan 2020/2025: Stichting vrienden samen op 't Binnenveld 

Stichting bestuurders Wilbert van Esch, Tessa van Esch en Anne van Esch. 
 
Activiteiten 2020/2025 verzorgd door de stichting vrienden samen op 't Binnenveld: 
1. Het leasen van een zorg bus voor de bewoners van de gemeente Schijndel. De bus is opnieuw 
gesponsord door ondernemers uit Schijndel voor vijf  jaren. De stichting verzorgd de ritten naar de 
zorgboerderij en stelt de zorg bus beschikbaar voor ouderen in Schijndel. 
2. Er is een ideeën bus op de zorgboerderij. Een goed idee wordt uitgewerkt door de stichting.  
3. Jaarlijks een barbecue voor de vrijwilligers. 
4. Een kerst attentie voor de cliënten van 't Binnenveld. 
 
Het plaatsen van rustplaatsen: 
1. De stichting zorgt voor rust banken zodat passanten kunnen genieten van 't Binnenveld 
2. De stichting zorgt voor het onderhoud en veiligheid van het gebruik van de banken. 
 
De stichting vrienden samen op 't Binnenveld probeert giften en sponsoren te werven op 
rekeningnummer: NL07RABO0302730818 tnv stichting vrienden samen op 't Binnenveld.  
 
De kosten worden beperkt door de inspanning van de vrijwilligers. De stichting vrienden samen op 't 
Binnenveld heeft ongeveer 30 vrijwilligers, waaronder vijf koks en 8 chauffeurs. Ook zijn er vrijwilligers 
die samen met de cliënten een activiteit doen, bijvoorbeeld gaan wandelen, op de duofiets, een warme 
maaltijd klaarmaken, een goed gesprek met de cliënten of het serveren van de dranken en koek aan de 
cliënten. 

De stichting is continue opzoek naar nieuwe vrijwilligers omdat deze net wat extra's kunnen bieden. 

De inkomsten voor het verzorgen van de activiteiten waaronder de warme maaltijd en bovengenoemde 
activiteiten komt van Stichting ZorghoeveBinnenveld, eigen bijdragen cliënten en mogelijke 
giften/donaties.  
 
Het vermogen wordt beheert door het bestuur van de Stichting vrienden samen op 't Binnenveld. Er 
wordt op toegezien dat het geld besteed wordt aan de cliënten en gedeeltelijk aan de vrijwilligers.  
 

 


