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Doelstelling en beleidsplan   
  
  
Algemeen:  
  
Ten overstaan van Notaris J.A.P. Dings, gevestigd te Panningen, gemeente Peel en Maas, is op dinsdag 10 
november 2015, bij akte een stichting in het leven geroepen. De stichting draagt de naam:  
  
Stichting Happy Holiday.  
  
Door veranderingen op het gebied waarin Stichting Happy Holiday actief is. Is de doelstelling in een acte 
van 07 april 2017, wederom ten overstaan Notaris J.A.P. Dings gewijzigd. 
 
De stichting heeft haar zetel te Maasbree, gemeente Peel en Maas. En is opgericht voor onbepaalde tijd.  
  
 Doel:  
a. Het bevorderen van respijtzorg van personen die deel uit maken van een gezin of familie met een 

of meerdere ernstig of terminaal zieken gezins- en familieleden. Hierbij richt de stichting zich met 
name op families en gezinnen die door het continue verlenen van zorg in de thuissituatie geen of 
nauwelijks financiële mogelijkheden hebben deze zorgvakantie zelf te bekostigen. Het gaat hier 
voornamelijk om éénoudergezinnen en/of multi probleemgezinnen.  

b. Het begeleiden, ondersteunen en mede organiseren van lotgenotencontacten, het uitwisselen van 
ervaringen van (be-)handelwijzen. Het ondersteunen en bevorderen van de weerbaarheid van deze 
gezinnen, wat het algemeen welzijn in de thuis situatie ten goede komt. 

c. Het onmogelijke voor deze gezinnen mogelijk maken, namelijk het beleven van een therapeutische 
vakantie voor het hele gezin, waarbij de verpleegtechnische zorg gewaarborgd wordt. 
 

Verwezenlijken doel: 
 

a. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het ondersteunen van deze vakanties met 

goed opgeleide vrijwilligers (verpleegkundigen en recreatievrijwilligers)  in samenwerking met 

de beroepskrachten in een zorghotel. Het tijdelijk overnemen van de zorg van de mantelzorger, 

waardoor de doelgroep zich kan ontspannen, geestelijk en lichamelijk bij kan tanken en ervaringen 

uit kan wisselen met lotgenoten. Op deze manier worden zij weer sterker gemaakt om in de 

thuissituatie de zorg aan te kunnen. Niet alleen het zieke kind, maar ook de gezonde broertje(s) en/ 

of zusje(s) kunnen later op school aangeven dat ook zij op vakantie zijn geweest net als andere 

kinderen en daar door het gevoel krijgen en weer bij te horen en geen uitzonderingspositie 

vormen. Hierdoor heeft het een therapeutisch werking, omdat het voorkomt dat kinderen buiten 

de groep staan en daardoor later ontsporen. 
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b. Het organiseren van therapeutisch activiteiten. Ouders krijgen de gelegenheid om de zorg van hun 

kinderen over te laten aan geschoolde vrijwilligers, waardoor zij deel kunnen nemen aan 

lotgenoten contacten.  Het leren van elkaar over het organiseren van de zorg voor het zieke 

gezinslid en het verkrijgen van financiële middelen om deze zorg en het ontlasten van de zorg in de 

thuissituatie mogelijk te maken. (b.v. aanvragen PGB, intensieve thuiszorg enz.). De stichting stelt 

hiervoor  de nodige personele, materiële (hulp)middelen ter beschikking om zo het gestelde doel te 

bereiken. 

 
Actueel beleid:  
  
De stichting heeft als actueel beleid:   het werven van gelden en middelen om het doel van de stichting op 
zo’n kort mogelijk termijn te bewerkstelligen.  
  
Werkzaamheden stichting:  
  
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het verwerven van gelden en middelen om te komen tot 
minimaal twee respijtzorgvakantieweken per jaar. Een week in het voorjaar en een week in het najaar. 
Deze weken worden ook door de stichting georganiseerd en uitgevoerd. Daarnaast wil de stichting 
vrijwilligers tot zich binden die mede het eerder geschreven doel willen uitvoeren en zich als vrijwillige 
begeleider, binnen de vakantieweken willen inzetten.   
  
De stichting onderhoud contact met verschillende instellingen en ziekenhuizen die mede zorg dragen voor 
de doorverwijzing van kandidaat gezinnen.  
  
Om het aanbieden van de vakantieweken, zoals in de doelstelling is vermeld, continuïteit te geven zal de 
stichting de volgende activiteiten ondernemen;  
  
Huisvesting:  

• Het ter beschikking stellen van groepshotel IJsselvliedt volgens gemaakte afspraken  
  
Vrijwilligers:  

• Het werven van vrijwillige leidinggevenden (gastvrouwen/-heren) 

• Het werven van een gespecialiseerde verpleegkundige (artsen) 

• Het werven van zorgvrijwilligers  Het werven van recreatiemedewerkers 

• Het werven van restaurant, keuken en barvrijwilligers  
  
Ontspanning: 

• Het bieden van diverse ontspanningsmogelijkheden voor de gasten, te weten; 
o Regelen vervoer, waaronder excursies (omgeving) 
o Verzorgen entertainment 
o Verzorgen leeftijdsgerichte kinder- en jeugdprogramma’s  
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Werving fondsen:  
  
Om financiering van de doelstellingen en het beleid te kunnen realiseren, zijn uiteraard financiële middelen 
noodzakelijk. Getracht zal worden financiële middelen te verkrijgen door het benaderen van bestaande en 
nieuwe relaties. Deze zullen bestaan uit diverse fondsen, bedrijven, particulieren, andere stichtingen en/of 
verenigingen. Naast het werven van fondsen zullen de inkomsten ook bestaan uit; 

• Subsidies 

• Donaties 

• Schenkingen 

•  Erfstellingen 

• Legaten.  
  
Ook zullen in sommige gevallen inkomsten verkregen worden uit bijdragen van de gasten, door middel van 
eigen bijdragen en gelden uit de AWBZ.  
  
Organiseren activiteiten:  
  
Ook praktische activiteiten worden ontplooit om de financiering van de doelstellingen en het beleid te 
kunnen realiseren. Hieronder vallen onder meer. De het bezoeken van symposia en beurzen. En het 
ontplooien van verdere activiteiten waarmee financiële middelen kunnen worden verworven.   
  
Beheren en besteding van fondsen:  
  
De inkomsten uit welke bron dan ook, zullen door het bestuur worden beheerd. Het bestuur zal trachten de 
inkomsten, rekening te houden met enige acceptabele reserves voor incidentele zaken, te besteden aan de 
doelstelling van de stichting. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.  
  

Maasbree januari 2017  
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