Beleidsplan 2022 - 2023
Stichting Zorg na Werk In Coronazorg – ZWIC

Orteliuslaan 750
Postbus 8153
3503 RD Utrecht
KvK nr. 77781244
www.zwic.nl
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
RSIN: 861142159

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Algemeen
i.
Doelstelling
ii.
Bestuur
iii.
Activiteiten
3. Beleid en organisatie
4. ANBI status
5. Beheer van gelden
6. Besteding van gelden
7. Financiën
8. Het einde

1. Inleiding
In 2020 werd de wereld getroffen door een crisis met een enorme impact. Het COVID-19 virus heeft
een grote impact op onze maatschappij en treft de gehele samenleving. Alle maatregelen hebben tot
doel om de burgers zo goed mogelijk te beschermen. In dat kader nemen de zorgmedewerkers in
Nederland ten volle hun verantwoordelijkheid. Zij lopen daardoor het risico om zelf (ernstig) ziek te
worden, of zelfs te overlijden. Stichting Zorg na Werken In Coronazorg (ZWiC) is opgericht om deze
zorgmedewerkers en hun familie te ondersteunen bij de (financiële) gevolgen van overlijden of
opname op de intensive car als gevolg van een bevestigde COVID-19 infectie.
2. Algemeen
i.

ii.

iii.

De doelstelling van de Stichting ZWiC is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: “De
Stichting heeft ten doel het welzijn te bevorderen van (nabestaanden van)
zorgmedewerkers die ziek worden of komen te overlijden als gevolg van het leveren van
COVID-19 zorg en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen en zijn ingeschreven in de Kamer
van Koophandel:
o Wietske Blom (voorzitter)
o Nicky Wormhoudt (secretaris)
o Taco Houwert (penningmeester)
o Marjolein de Jong
o Rob Kok
o Willem Veerman
o Ruud Schepers
o Monique van Dijk
o Marjan Mol
De activiteiten van de stichting richten zich, ten eerste, op het betalen van bijdragen aan
natuurlijk personen die voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de
aanvraagprocedure en, ten tweede, op het ontwikkelen van een richtlijn voor psychische
nazorg.

3. Beleid en organisatie
De Stichting ZWiC heeft een bestuur. De bestuursleden werken allemaal onbezoldigd. Zij vergaderen
eenmaal per drie weken, of zoveel vaker als nodig is. Het bestuur stelt het beleid vast. De
penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Het bestuur maakt voor de
uitvoering van taken zoveel mogelijk gebruik van vrijwilligers. Voor een aantal zaken laat het bestuur
zich ondersteunen en controleren door professionele partijen. Onder meer bij de verslaglegging en
verantwoording (accountant) en het beheer van de gelden (bank).
Het bestuur heeft een Raad van Advies ingesteld. Deze Raad kan het bestuur gevraagd en
ongevraagd van advies dienen.
Daarnaast heeft het bestuur een beoordelingscommissie ingesteld. De beoordelingscommissie
bestaat uit bestuursleden en andere vrijwilligers. Zij beoordelen de aanvragen voor een eenmalige
aanvullende financiële bijdrage in lijn met de aanvraagprocedure. De leden van de
beoordelingscommissie werken onbezoldigd.
4. ANBI status
De stichting heeft de ANBI-status, waardoor de Stichting ZWiC vrij van schenkingsbelasting giften kan
ontvangen en geven.
5. Beheer van gelden
De gelden worden giraal ontvangen, en aangehouden op een bankrekening bij een Nederlandse
bank. Het bestuur streeft naar minimale kosten, en minimale risico’s. Alle opbrengsten en uitgaven
worden door de Stichting ZWiC verantwoord in de jaarrekening. De jaarrekening wordt gepubliceerd
op de website van de Stichting ZWiC.
6. Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting ZWiC wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling
wordt verkregen alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting ZWiC worden zoveel
mogelijk aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting ZWiC. Voor zover de
stichting haar vermogen niet aanwendt voor haar doelstellingen, zal zij dit vermogen aanhouden op
de bankrekening, of eventueel defensief beleggen.
7. Financiën
De stichting is niet BTW-plichtig en is geen subject voor de vennootschapsbelasting.
8. Het einde
31 december 2022 is de laatste datum om een aanvraag bij de Stichting ZWiC in te dienen voor een
eenmalige aanvullende financiële bijdrage. Tot die tijd zet de Stichting ZWiC zich in om alle
zorgmedewerkers, die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige aanvullende
financiële bijdrage, te bereiken. De Stichting ZWiC houdt op 30 juni 2023 op te bestaan.

