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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, 
afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording af te leggen en 
inzicht te geven over het gevoerde beleid en de activiteiten van de Stichting in 2020. 

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 
De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg heeft tot doel om Buddyzorg Limburg 

(www.buddyzorglimburg.nl) aanvullend te ondersteunen in extra aspecten. De 

Stichting is van oordeel dat het werk van Buddyzorg Limburg van grote betekenis is 

voor zowel cliënt, buddy als samenleving.  

Primair gaat de ondersteuning van de Stichting over het genereren van financiële en 

materiële middelen teneinde daardoor de continuïteit van het werk van Buddyzorg 

Limburg mede te kunnen borgen. Deze middelen worden voornamelijk benut voor 

facilitering van scholing en bijscholing van de buddy’s, financiering van 

wervingsacties en andere voorkomende ondersteuning. Hiermee wordt het 

voortbestaan van Buddyzorg Limburg mogelijk gemaakt (stabilisatie c.q. groei aantal 

vrijwilligers).  

De ontwikkelingen (overheidsbeleid en discrepantie budget versus formatie 

vrijwilligers) noodzaken de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg tot het verder 

oppakken van de professionele fondsenwerving.  

Buddyzorg Limburg 

Buddyzorg Limburg is erop gericht om op provinciale schaal, in alle regio’s, buddy’s 

in te zetten, wat een verdere uitgroei van het werk betekent. Daartoe dient er ingezet 

te worden op een verdere uitbreiding van de huidige bezetting vrijwilligers en spil 

functionarissen. 

In 2014 is Buddyzorg Limburg door de Provincie Limburg erkend als organisatie van 

maatschappelijk belang. Dit betekent dat over de jaren 2018, 2019 en 2020 een 

provinciale subsidie voor het vrijwilligerswerk van Buddyzorg Limburg wordt 

ontvangen. De provinciale subsidie is aanvullend op subsidies van de Limburgse 

gemeenten in het kader van de WMO. 

De bijdragen van de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten worden gebruikt 

om de uitvoeringskosten te bekostigen.  

Buddyzorg Limburg maakt  sinds 1 januari 2018 deel uit van SGL(Stichting 

Gehandicaptenzorg Limburg). 

Daarnaast is er sprake van een maatschappelijke ontwikkeling (terugtredende 

overheid) waardoor de omvang van financiële middelen steeds verder onder druk 

komt te staan.  

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de financiële basis voor een duurzame 

continuïteit met uitbreiding van het werk van de uitvoeringsorganisatie Buddyzorg 

Limburg te kwetsbaar is om het toekomstig beleid handen en voeten te geven. De 

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg beoogt met haar acties deze 

kwetsbaarheid te beperken. 

http://www.buddyzorglimburg.nl/
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Comité van Aanbeveling 
Op 31 december 2020 bestaat de samenstelling van het Comité van Aanbeveling uit: 

• Dhr. Vandermeulen, directie voorzitter Rabobank Westelijke Mijnstreek 

• Dhr.  Dautzenberg, deken Maastricht. 
 
Het Comité van Aanbeveling heeft tot doel om de Stichting mee uit te dragen en daar 
waar mogelijk ondersteuning aan beleid en activiteiten te bieden. De leden van het 
Comité zijn te zien als ‘ambassadeurs’ voor het werk van de Stichting. Ook kunnen 
zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de Stichting. 
 
In 2020 zijn -vanwege corona- geen bijeenkomsten geweest met het Comité en het 
bestuur.  
 

Activiteiten 
De activiteiten van de stichting bestonden in 2020 uit: 

• Invulling vacatures vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. 

• Financiering van scholing 
• Werving sponsoring 

• Werven van donateurs/ beschrijving nalatenschap door hulpvragers van 
buddyzorg te attenderen op het bestaan van de Stichting. 
 

Publiciteit 
De stichting heeft een eigen website: www.svvbl.org. 
 
Interne organisatie  
Op 31 december 2020 bestond de Stichting uit de volgende bestuursleden: 

• dhr. A. Rikken, voorzitter 

• vacature; vicevoorzitter en secretaris  

• mevr. A. Peeters, penningmeester 

• mevr. ML. Weerts, bestuurslid 

• mevr. H. Van Erve-Preyde, bestuurslid. 
 
Er werken binnen de stichting geen beroepskrachten. Het bestuur bestaat uit 
vrijwilligers die onkostenvergoedingen op declaratiebasis krijgen. In 2020 heeft het 
bestuur enkele onkosten gedeclareerd (zie hiervoor de jaarrekening). 
 
Voor activiteiten worden vrijwilligers van Buddyzorg Limburg mee ingezet om deze 
voor de stichting uit te voeren.  
 
 
  

http://www.svvbl.org/
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Beleidsplan  
Het volledig beleidsplan is te vinden op onze website: www.svvbl.org. 
Voor 2020 stonden onderstaande activiteiten op het programma: 
1. Opzetten en uitvoeren van diverse activiteiten en promotie.  
2. Het verkrijgen van naamsbekendheid door samen met Buddyzorg Limburg aan 

voorlichtingsbijeenkomsten deel te nemen, of te organiseren.  
3. Werven van donateurs en binding van donateurs.  
4. Werven van sponsors. Bedrijven kunnen Buddyzorg Limburg helpen door ‘een 

buddy voor een buddy’ te worden door een financiële bijdrage, eenmalig of 
structureel. Dit wordt gebruikt voor:  

• werving en scholing van buddy’s 

• inzet van een buddy bij een hulpvrager. 
5. Publiciteit via Social Media zoals Facebook. Artikelen die op de website van de 

stichting komen, worden automatisch geplaatst op de facebookpagina van 
Buddyzorg Limburg. 

6. PR-Campagne.  
Onderdelen van deze campagne zijn:  

• Promotie film presenteren aan nieuwe buddy’s tijdens basisscholing. 

• folder materiaal en pr-materiaal voor sponsors aanpassen en beschikbaar 
hebben. 

• voorlichting geven. 
7. Inspelen op kansen die zich voordoen (acties voor goede doelen, etc.). Wanneer 

de kans aanwezig is zetten we in op acties die in de regio voor goede doelen 
worden gehouden.  

8. Hulpmiddelen kunnen ter beschikking gesteld worden. Voor de activiteiten van 
Buddyzorg zijn allerlei hulpmiddelen nodig. Daarnaast kunnen gelden worden 
gebruikt voor het coördinatiewerk, dat voor een substantieel deel bestaat uit de 
concrete hulpverlening aan de client door werving en scholing van vrijwilligers. De 
regio consulent draagt zorg voor een optimale match tussen buddy en maatje. 

9. Ondersteuning van Buddyzorg Limburg door professionals.  
 
Financiën 

Het financieel overzicht over 2020 wordt in de bijlage toegevoegd. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Samenwerking tussen de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg en de 
organisatie Buddyzorg Limburg versterken elkaar. 

 

 

 
 

http://www.svvbl.org/

