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Huishoudelijk reglement Stichting Vrienden van Dignis 
 
 
In de eerste vergadering na de oprichting van de stichting Vrienden van Dignis op 25 februari 2014 heeft het 
bestuur het huishoudelijk reglement vastgesteld. Op 4 maart 2020 is dit reglement in verband met de 
exploitatie van een Vriendenbus gewijzigd. Op 5 juli 2021 is artikel 9 toegevoegd in verband met de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  
 
Artikel 1 
Lid a. Alle giften en legaten die met een specifiek doel zijn gedoneerd worden alleen voor dat specifieke 

doel ingezet. 
Lid b. Het bestuur van de stichting Vrienden van Dignis ziet erop toe dat de giften met een speciaal doel 

ook daarvoor worden aangewend. 
 
Artikel 2 
Lid a. Het bestuur houdt zich het recht voor giften en /of erfrechtelijke verkrijgingen met een doel, dat 

niet verenigbaar is met artikel 7 niet te accepteren. 
Lid b. Het bestuur houdt zich ook het recht voor giften en /of erfrechtelijke verkrijgingen die mogelijk een 

negatief resultaat opleveren niet te accepteren. 
 
Artikel 3 
Lid a. Het bestuur van de stichting Vrienden van Dignis stimuleert dat er lokale contactpersonen op 

voordracht van de lokale cliëntenraden worden benoemd. 
Lid b. De aangestelde contactpersonen hanteren de spelregels uit artikel 7. 
 
Artikel 4 
Lid a. De contactpersonen geven na de Cliëntenraad gehoord te hebben aan het bestuur een advies over de 

besteding van de aan de locatie toegekende gelden. 
Lid b. Contactpersonen maken samen met de cliëntenraden een jaarplan en dienen dat in het laatste kwartaal van het 

voorgaande jaar in. 
Lid c. Het jaarplan dient te voldoen aan de uitgangspunten die in artikel 7 zijn benoemd. 
 
Artikel 5 
Indien er geen lokale contactpersonen zijn aangesteld neemt het bestuur wel, door andere personen 
opgestelde aanvragen in behandeling. 
 
 
Artikel 6 
Lid a. Het bestuur zal jaarlijks een overzicht maken van gelden die Dignis breed verworven zijn en ook Dignis 

breed ingezet kunnen worden en van gelden die een lokale bestemming hebben. 
Lid b. Bij Dignis brede projecten die verenigbaar zijn met de Lokale bestemmingsdoelen van lokaal 

gedoteerde gelden zal het bestuur naar redelijkheid een bijdrage vragen van c.q. verrekenen met de 
lokale gelden. 

Lid c. Lokale commissies kunnen ook omgekeerd een verzoek indienen bij het bestuur om uit de algemene 
middelen een bijdrage te krijgen. 

Lid d. Het bestuur zal per jaar een doelstelling geven voor de middelen die zij in beheer heeft via een 
begroting. Voor locaties wordt in de begroting per jaar duidelijk op welke gelden zij mogelijk een 
beroep kunnen doen. 
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Artikel 7 
Nadere spelregels over toekenning van donaties 
Lid 1. Projecten die gefinancierd worden zijn projecten die niet door de reguliere financiering van de zorg 

worden betaald. 
Lid 2. Projecten die door de schenker specifiek zijn benoemd worden voor dat specifieke doel ingezet, tenzij 

artikel 2 lid a of lid b van toepassing is. 

Lid 3. Bij de beoordeling van de projecten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
a. Stimulering van het welzijn van zoveel mogelijk cliënten 
b. Stimulering van vrijwilligerswerk en ondersteuning van mantelzorgers 
c. Stimulering van het gebruik van de vriendenbus en de daaraan gekoppelde 

arrangementen. 
lid 4. Het bestuur kan, geargumenteerd, van de onder a, b en c genoemde uitgangspunten 

afwijken. 
 
Artikel 8  
Spelregels besteding en beheersing fonds 
Lid 1. Er wordt een basisbedrag als minimum van het fonds vastgesteld van 100.000 euro. Dit 

bedrag wordt pro rata in mindering gebracht op de geoormerkte gelden.  
Lid 2.  Geoormerkte bedragen hebben hun eigen regels conform artikel 7 lid 2. 
Lid 3. Het jaarlijks budget van het fonds bedraagt 25% van het resterende bedrag. 
Lid 4. Een grote prioriteit bij de besteding van de middelen heeft de Vriendenbus en de betaling 

van de arrangementen. Het hiervoor benodigde bedrag wordt als eerste bedrag in mindering 
gebracht op de volgens lid 3 beschikbare jaarlijkse middelen. 

Lid 5. Voor vrijwilligers en / of mantelzorgers is per jaar maximaal 10 % van het te besteden bedrag 
van artikel 8 lid 3 beschikbaar. 

 
Artikel 9 
Een bestuurder die een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet deel 
aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover.  
 
 
Vastgesteld door het bestuur van Stichting Vrienden van Dignis d.d. 5 juli 2021 
 


