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Beleidsplan Stichting de Bovenkamer
Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende
dementie en hun mantelzorgers.

Adres: Harenbergweg 1
7204 KZ Zutphen
info@debovenkamerzutphen.com
www.debovenkamerzutphen.com
06-24954318
Fiscaal nummer: 856179012

Doelstelling
De Stichting de Bovenkamer - opgericht 16 maart 2016 - stelt zich ten doel een structureel aanbod
van samenhangende dementiezorg te bieden, dat aansluit bij de behoeften en wensen va n mensen
met (beginnende) dementie en hun naasten. Het achterliggende doel is deze groep mensen in staat
te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en deel te nemen aan de samenleving
samen met hun partner.
Zonder winstoogmerk
Als organisatie van vrijwilligers met een ideële doelstelling doen wij een beroep op fondsen en
gelden van wettelijke regelingen. Voor de opbouw van de organisatie hebben wij subsidie
aangevraagd bij de gemeente Zutphen.
Het bestedingsbeleid van de stichting is gericht op huur en inrichting van ruimtes voor de doelgroep.
Een ander belangrijk onderdeel van de besteding is bestemd voor coördinatie van de diverse
activiteiten, voor werving en scholing van vrijwilligers en voor kosten van publiciteit en
communicatie.
De inkomsten van de stichting berusten op een verkregen subsidie voor de jaren 2016 t/m 2018 van
de gemeente Zutphen. Daarnaast is subsidie ontvangen van Stichting Steunfonds Maatschappelijke
Dienstverlening De Graafschap. Voor extra activiteiten en projecten wordt een beroep gedaan op
plaatselijke en landelijke fondsen. De stichting bezit geen vermogen en is niet gericht op het maken
van winst. Bezoekers betalen geen of een geringe bijdrage voor hun bezoek.
Als bijlage is de begroting bijgevoegd.
Missie/ visie
Mensen met een niet-pluis-gevoel of (vermoeden van) dementie en hun naasten, worden
geconfronteerd met een enorme inbreuk op hun leven. Spanningen binnen de relatie/het gezin,
uitzichtloosheid, en sociaal isolement. Juist in deze periode waarin er veel vragen zijn op allerlei
verschillende gebieden ontbreekt het hen vaak aan de juiste informatie en bovenal perspectief. De
druk op de mantelzorger neemt in deze tijd toe, zo blijkt uit onderzoek en wordt alsmaar groter.
Volgens een schatting van ALZHEIMER Nederland lopen de aantallen mensen die binnen de regio
Zutphen, Lochem, Vorden e.o. met dementie worden geconfronteerd op van ca. 1800 in 2015 naar
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3700 in 2040. De omvang van de doelgroep noodzaakt de oprichting van twee vestigingen. Eén is
gepland in de stad Zutphen en één in de stad Lochem. Het concept vereist een zelfstandige en
onafhankelijke locatie. Per vestiging worden na een aanloopperiode rond de 350 gebruikers verwacht.
Gebruikers bezoeken De Bovenkamer meerdere keren per week, maand of jaar. Het geschatte aantal
bezoeken is 5500 per jaar per vestiging.
Juist deze doelgroep met een vermoeden van dementie, die in de fase zit vóór een diagnose en de
eerste fase ná de diagnose, stelt de samenleving voor een grote uitdaging. Hoe wordt het voor deze
mensen mogelijk om mee te blijven doen aan de samenleving en zo lang mogelijk
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid? Hoe geven we ze de gelegenheid om van
betekenis te zijn voor henzelf en voor anderen? Wat kan de gemeente vanuit de wmo voor deze
mensen betekenen?
Voor deze groep mensen en hun mantelzorgers kan de mogelijkheid ergens samen te komen, actief te
zijn, ondersteuning te krijgen en te worden aangesproken op wat ze nog kunnen een preventieve
werking hebben Dat maakt dat ze meer grip krijgen op hun leven; de beleving van kwaliteit van leven
wordt als zodanig verbeterd, waardoor zij langer zelfstandig kunnen wonen.

Programmering van de Bovenkamer
Op de locatie aan de Harenbergweg beschikt de stichting over een tweetal ruimtes die als
ontmoetingscentrum dienst doen. Ook kan gebruik gemaakt worden van keuken en ruimtes voor
grotere themabijeenkomsten. De ruimtes zijn ingericht als huiskamer en gedurende de werkdagen
tussen 10.00 en 16.00 uur toegankelijk voor mensen met beginnende dementie en hun
mantelzorgers. Gedurende die uren zijn vrijwilligers aanwezig die met de bezoekers nagaan waar
behoefte aan is en op welke manier activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Al doende zal er zo een
programma ontstaan waarin vraag en behoefte van de bezoekers centraal staat en daarnaast een
aanbod aan activiteiten wordt opgebouwd.
Het eerste jaar van de Bovenkamer (2016) is er op gericht de organisatie op te bouwen en
bekendheid te geven aan dit initiatief. De jaren erna (2017-2018) moet de organisatie geleidelijk aan
zodanig bekend zijn dat mensen uit de doelgroep de weg vinden naar de Bovenkamer.
Ook worden structureel bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligers en wordt via
themabijeenkomsten aandacht gevraagd voor de thematiek van dementie.
Organisatiestructuur
De stichting kent een bestuur van 4 leden die op afstand bestuurt. Voor de dagelijkse gang van zaken,
coördinatie en contacten met vrijwilligers is voor 10 uur een coördinator aangesteld. Voor de
bezetting van de Bovenkamer gedurende de openingstijden is een groep samengesteld van 12
vrijwilligers.
Het bestuur vergadert een keer per maand. Externe contacten en overleg met de gemeente neemt
het bestuur voor haar rekening. Er is regelmatig contact en overleg met de coördinator over lopende
zaken.
De coördinator is de enige betaalde kracht. Bestuur en vrijwilligers verrichten onbetaald hun
werkzaamheden.
Samenwerkingsverbanden
Het initiatief voor de oprichting van de Bovenkamer is voortgekomen uit het samenwerkingsverband
van het dementienetwerk. Dit netwerk functioneert als overleg en afstemmingsplatform van zorg- en
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welzijnsinstellingen in Zutphen en Lochem. Vrijwel alle partijen op dit terrein zijn hierin
vertegenwoordigd. Ook de stichting maakt deel uit van het dementienetwerk. Tevens zijn er nauwe
contacten met de afdeling Zutphen, Lochem e.o. van Alzheimer Nederland.
De kracht van de Bovenkamer is de goede inbedding in de zorgketen. Weliswaar geen zorginstelling
zijnde staat de Bovenkamer wel aan het begin van de zorgketen waardoor signalering, preventie en
doorverwijzing op efficiënte en klantgericht kan plaatsvinden.
Stichting de Bovenkamer
November 2016

Begroting
De start van De Bovenkamer, vestiging Zutphen is voorzien in het voorjaar van 2016 en de
voorbereidingen vinden plaats in het eerste kwartaal van 2016. Er is een periode van 3 jaar
uitgetrokken om te groeien naar de beoogde omvang en een goed werkende organisatie. In de
beginfase is ondersteuning nodig door fondsen, giften en croudfunding. In dit hoofdstuk staan de
financiële gegevens van De Bovenkamer in Zutphen: de benodigde investeringen, de financiering en
de exploitatiebegroting 2015 en 2016.
De begroting en financiering van de Bovenkamer

Begroting De Bovenkamer

Investeringen:
Inventaris, meubilair
Keukeninventaris
Stoffering,
gordijnen
en
vloerbedekking
Computerapparatuur, website

termijn
10 jaar
10 jaar

investering
bedrag
€ 15.000,00
€ 10.000,00

afschrijving per
jaar
€
1.500,00
€
1.000,00

10 jaar 250 m2
3 jaar

€ 25.000,00
€
5.000,00

€
€

2.500,00
1.670,00

€ 55.000,00

€

6.670,00

€

18.750,00

€

16.000,00

€

2.000,00

Te financieren

Exploitatiebegroting:
Kosten:
€
75/m2
*) 250m2
10
uur/week

Huur Bovenkamer
Coördinator
Kosten vrijwilligers

reiskosten
cursussen
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Activiteitskosten
Inkoop en kosten café en
keuken
Publiciteit en voorlichting
Rentelast
over
investeringsfinanciering
Afschrijving c.q. reserving
toekomstige investeringen

4%

Baten:
Giften
Bijdrage uit WMO

*)

€

3.000,00

€
€

2.500,00
4.000,00

€

2.440,00

€
€

6.670,00
55.360,00

€
€
€

1.000,00
54.360,00
55.360,00

huur/m2

Met de oprichting van De Bovenkamer in 2016 is investering gemoeid van € 55.000. Een deel van de
investeringen zal in natura verrekend worden via de partners van het Dementienetwerk. Andere
investeringen zullen met behulp van fondsenwerving e n sponsoring gerealiseerd worden.
De exploitatiebegroting bedraagt structureel € 55.360. Voor de exploitatie zal een beroep worden gedaan op
de wmo-subsidie van de gemeente Zutphen. Uit de WMO gelden wordt een bedrag van € 54.360 aan
subsidie gevraagd.
De gemeente Zutphen heeft voor drie jaar subsidie toegezegd uit de gelden van de wmo. Hiermee is
gegarandeerd dat de stichting de gelegenheid krijgt de Bovenkamer uit te bouwen tot een voorziening die
voorziet in behoeften en wensen van mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

De ervaringen van initiatieven elders in het land leren dat landelijk en regionaal opererende fondsen
welwillend zijn om een initiatief zoals De Bovenkamer financieel te ondersteunen. Dit zijn o.a.:
SKAN fonds
VSB fonds
Oranjefonds
Fonds Sluyterman van Loo
Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK)
Fonds Nuts Ohra /Diverse nationale loterijen
Diverse lokaal/regionaal opererende fondsen
Maar ook lokale fondsen en verenigingen zullen worden uitgenodigd onderdeel te zijn van de
Bovenkamer. Er heeft zich inmiddels een lokaal fonds gemeld en heeft geld toegezegd, zonder dat wij al
een duidelijke pr campagne hebben gestart.
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