Beleidsplan Café Doodgewoon Veenendaal 2021

Doel Café Doodgewoon Veenendaal
Café Doodgewoon wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen in de palliatieve zorg; zorg voor
mensen die niet meer beter worden. Het is een plaats waar je lotgenoten kan treffen en
ervaringen delen. Maar ook een plaats waar kennis en informatie wordt uitgewisseld. Café
Doodgewoon wil bespreekbaar maken wat palliatieve zorg inhoudt.
Wij achten het van belang dat zoveel mogelijk mensen bereikt worden die ongeneeslijk ziek
zijn evenals hun naasten, mantelzorgers, vrienden, vrijwilligers en professionele
zorgverleners.
Opzet Café Doodgewoon Veenendaal in 2021
De huidige tijd is een bijzondere tijd. De gevolgen van het coronavirus hebben invloed op
iedereen. Natuurlijk ontstaan er ook mooie initiatieven, maar tegelijkertijd missen wij en u,
in deze tijd veel waar men aan gehecht is, zoals ook de themabijeenkomsten van Café
Doodgewoon.
Wij van Café Doodgewoon zouden zo graag een mooi programma willen presenteren, echter
ten tijde van dit schrijven kunnen er geen themabijeenkomsten plaats vinden. We hopen in
de loop van 2021 onze bijeenkomsten te kunnen hervatten.
Voor 2021
19 januari 2021 - Gecanceld door het Coronavirus
16 februari 2021 - Film in samenwerking Filmhuis Veenendaal
06 april 2021 - Gecanceld door het Coronavirus
15 juni 2021 - Gecanceld door het Coronavirus
14 sept 2021 - Gecanceld door het Coronavirus
10 okt 2021 - Film in samenwerking Filmhuis Veenendaal
02 nov 2021 - Gecanceld door het Coronavirus
Locatie
In De Cultuurfabriek te Veenendaal worden zes avonden georganiseerd in samenwerking met
Bibliotheek Veenendaal. Met het Filmhuis te Veenendaal wordt twee keer per jaar een film
vertoond.
Kosten
Café Doodgewoon is een vrijwilligersproject, dat financieel afhankelijk is van giften en
sponsoren. Het zoeken naar financiële middelen blijft een doorlopend proces. Vanaf 2018
heeft Café Doodgewoon Veenendaal de ANBI erkenning.

Website, Posters – Flyers
Ook dit jaar is er de noodzaak om de website kloppend te houden en posters en flyers te
maken voor de bijeenkomsten van Café Doodgewoon Veenendaal. Dit in samenwerking met
Okkerreclame Veenendaal.
Het flyeren gebeurd door vrijwilligers. Tevens wordt er voor elke bijeenkomst een mail
gestuurd naar de deelnemers van Café Doodgewoon. Er wordt gebruik gemaakt van sociale
media, o.a. Facebook.
Organisatie
De Akte van oprichting Stichting Café Doodgewoon Veenendaal is op 24 mei 2016 getekend.
Het bestuur bestaat uit:
Marlies Hendriks, voorzitter
Margreet Hagelstein, secretaris
Teuny van Barneveld, penningmeester
Het bestuur komt 6-8 keer per jaar bij elkaar voor overleg. Afspraken worden schriftelijk
vastgelegd. Daarnaast is er contact per email of telefoon
Coronavirus
Café Doodgewoon wenst u gezondheid en zorg voor elkaar in deze moeilijke periode van
onzekerheid door het coronavirus. Wij zullen zodra het kan onze activiteiten weer oppakken.
Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Ontbinding en vereffening
Bij de ontbinding van de stichting geschiedt vereffening door het bestuur. Een overschot na
vereffening wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een
soortgelijke doelstelling.
Website: www.cafedoodgewoonveenendaal.nl
Rabobank: NL62 RABO 0310 8471 76
Inschrijving Kamer van Koophandel 66115094
RSIN: 856400658
Contactadres Café Doodgewoon Veenendaal
Teuny van Barneveld
Brederodelaan 23
3906 EH Veenendaal
Tel Nr: 06-28928526
Email: bep.teunyvanbarneveld@gmail.com

