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1. Statutaire doelstelling 
 

In 1997 is stichting Vrienden van Abrona opgericht om: 

• het maatschappelijk draagvlak en netwerk van (de cliënten van) Abrona te vergroten; 

• middelen (financieel of in natura) te verwerven, die bijdragen aan voorzieningen en activiteiten 

ten behoeve van de cliënten van Abrona. 

 

Vrienden van Abrona stelt zich ten doel Abrona in haar missie te ondersteunen door iets extra’s te 

doen en te betekenen voor de cliënten – en daarmee ook voor de medewerkers en vrijwilligers en het 

brede informele netwerk rond cliënten – van Abrona. 

 

In maart 2019 heeft Abrona haar missie als volgt geformuleerd: 
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De doelstelling van Vrienden van Abrona is zowel materieel als immaterieel van karakter. Dit is terug 

te zien in haar activiteiten en bestedingen. Vrienden van Abrona draagt financieel bij aan 

voorzieningen en activiteiten voor cliënten van Abrona, maar het faciliteren van ontmoetingen tussen 

cliënten, medewerkers en de vele vrijwilligers uit bedrijven en organisaties is van minstens even grote 

waarde. Op deze wijze wordt het informele netwerk rondom cliënten (verder) geactiveerd. 

Missie van Abrona 2019—2022 
 

Ontmoeting tussen mensen  
Abrona wil voor haar cliënten een veilige en respectvolle ontmoetingsplaats zijn. 

Gelijkwaardigheid is daarbij het uitgangspunt. Professionele en gedreven 
medewerkers en vrijwilligers zetten zich daarvoor in. Met elkaar, voor elkaar. 

 
Respect voor het unieke individu   

Elk mens is uniek, met een eigen levensverhaal, verleden en toekomstverwachting. 
Elke levensfase en elke gebeurtenis brengen hun eigen thema’s en levensvragen met 
zich mee. Naarmate het leven verandert, verandert de ondersteuning. Afgestemd op 

de nieuwe mogelijkheden, in samenspraak met elkaar. 
 

Mogelijkheden voor ontplooiing  
Abrona wil de kwaliteit van het leven van cliënten maximaal ondersteunen, zodat zij 
zich vanuit hun eigen mogelijkheden, en op hun eigen wijze, kunnen ontplooien. De 
ondersteuning sluit aan bij het unieke  van elke cliënt. Abrona gaat uit van integrale 

zorg waarin lichamelijke, psychosociale en geestelijke zorg aandacht krijgen.  
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2. Onze missie 
 
Wij geloven in een maatschappij die je met elkaar vormt.  

Vrienden van Abrona wil de maatschappelijke en informele netwerken van Abrona en haar cliënten 

vergroten en versterken. Pas wanneer iedereen - geen mens uitgezonderd vanwege zijn of haar 

beperking - kan en mag meedoen, naar eigen vermogen en naar eigen ambitie, vormen we met 

elkaar een waardige, inclusieve samenleving. Dat komt ten goede aan de cliënten en aan de Vrienden 

van Abrona, die oprecht contact leggen en daar oprecht contact voor terugkrijgen 

 

Donaties, financieel of in natura, zijn een mooie manier om betrokkenheid te tonen. Met de donaties 

van de Vrienden van Abrona kunnen wensen en behoeften van cliënten worden vervuld, die niet met 

zorggelden gefinancierd kunnen worden. 

 

Wij geloven in de magie van vriendschap. Zoals onze Vrienden van betekenis willen zijn voor de 

cliënten van Abrona, zo willen cliënten van betekenis zijn in de gemeenschap. Een oprecht gesprek, 

de onverwachte vraag, het besef dat we allemáál mensen met talenten en met beperkingen zijn – dát 

zijn de magische momenten van onze ontmoetingen. 

 

 

3. Maatschappelijke urgentie 
 

Binnen het huidige zorgstelsel wordt een groot beroep gedaan op het zelfredzame vermogen van 

cliënten en hun persoonlijke netwerken. Wanneer dit principe de autonomie van cliënten activeert en 

– binnen zijn of haar mogelijkheden – bevordert, juichen we dit toe. Anders wordt het als binnen de 

strakke financiële kaders van het zorgstelsel geen ruimte overblijft voor voorzieningen of activiteiten 

die tot het normale levenspeil van inwoners van Nederland worden gerekend. We vinden het 

ongewenst als reguliere levensactiviteiten – zoals een gezamenlijk uitje, een ontspanningsvoorziening 

of een stukje fietsen op een aangepaste fiets – buiten bereik raken van mensen met een beperking.  

 

Voor het werk van Vrienden van Abrona betekenen de strakke financiële kaders van overheidswege 

dat het bestuur de komende jaren actief inzet op: 

• het vergroten van het aantal Vrienden die met tijd en/of geld willen bijdragen aan het welzijn van 

cliënten; 

• het werven van middelen bij externe fondsen voor specifieke wensen en behoeften; 

• het inventariseren van wensen/behoeften bij cliënten en medewerkers van Abrona en daarbij 

meedenken over projectvoorstellen/-realisatie; 

• het vergroten van de (lokale/regionale) bekendheid van Abrona en mobiliseren van 

maatschappelijke betrokkenheid en informele netwerken. 
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4. Onze ambitie 2020–2023 
 

Onze ambitie wordt allereerst gevoed door de noodzaak om in de particuliere en zakelijke markt extra 

gelden te werven voor voorzieningen en faciliteiten ten behoeve van cliënten. Daarnaast blijven we 

werken aan ons immateriële doel: het bevorderen van ontmoeting. Gelukkig zien we dat de 

zichtbaarheid van - en het begrip voor - mensen met een handicap aanmerkelijk is toegenomen, in 

het dagelijks leven als ook in de media. Tegelijkertijd is er op dit vlak nog een wereld te winnen.  

 

De komende jaren willen we scherper inzetten op een brede fondsenwervingsbasis. In 2020 beginnen 

we met een nieuwe impuls op het gebied van communicatie en particuliere fondsenwerving. De 

afgelopen jaren was onze fondsenwerving gericht op organisaties en (institutionele) fondsen en is 

weinig aandacht besteed aan structurele fondsenwerving onder particulieren. Echter, al zijn de 

donaties door particulieren qua omvang meestal veel kleiner dan die van een bedrijf of organisatie, 

elke euro die gegeven wordt is een blijk van betrokkenheid bij de cliënten van Abrona. Dat maakt dat 

dat iedere gift, hoe klein ook, betekenisvol is.  

 

Door te investeren in communicatie en in particuliere fondsenwerving, wil Vrienden van Abrona 

borgen dat de totale inkomsten een bredere spreiding en duurzamer karakter krijgen. In principe 

moet de investering in particuliere fondsenwerving binnen enkele jaren renderen. Uiteraard dient, bij 

het bepalen van voornoemd rendement, rekening gehouden te worden met de noodzakelijke opstart- 

en inwerktijd. 

 

Wanneer blijkt dat de investering kwantitatief en kwalitatief voldoende oplevert, kan worden voorzien 

in een structureel budget. Dit budget kan worden aangewend voor uitbesteding van werkzaamheden, 

inhuur van arbeidskrachten of voor de aanstelling van een tweede fondsenwerver.  

 

Belangrijk is te vermelden dat, ervan uitgaande dat de overheadkosten maximaal 10% van de 

inkomsten zijn, het vermogen van Vrienden van Abrona teruggebracht kan worden tot een niveau van 

circa € 200.000 tot € 250.000. Het vermogen kan de komende jaren daardoor met circa € 200.000  

verlaagd worden. Een deel van deze verlaging kan worden ingezet om de kosten van de extra 

investering in fondsenwerving gedurende de eerste jaren mede te dekken.  

 
 

 

 

Bestuur van De Vrienden van Abrona 

Zeist, 6 december 2019 


