Beleidsplan 2018

– Reguliere activiteiten
Rekening houdend met toename van hulpvragen in verband met decentralisatie van
zorgtaken, streeft de stichting BBD naar uitvoering van alle begeleide activiteiten,
waaronder boodschappenhulp, dagactiviteiten (in Het Zamen) en uitstapjes in
groepsverband, met daarbij minimaal het behoud van het aantal vrijwilligers, bussen en
overige ondersteunende middelen.
De verwachting is dat ook in 2018 weer gemiddeld 350 – 400 verzoeken per week door
ouderen en mindervaliden voor begeleide activiteiten worden aangevraagd. De reguliere
diensten en activiteiten worden gefinancierd met subsidie van de gemeente Den Haag,
eigen bijdragen van ouderen en particuliere donateurs, incidenteel aangevuld met
donaties van fondsen.
– Vernieuwingen in 2018
Na het jubileumjaar is 2018 uitgeroepen als het jaar met vernieuwingen en verrassingen
voor de doelgroep. De programmering onderzoekt samen met ouderen op welke wijze
vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd in het aanbod van uitstapjes en
dagactiviteiten.
De activiteit ‘De BBD verrast’ wordt geïntroduceerd (extra toegankelijk, goedkoop en
dichtbij huis) en een belangrijke wijziging is het verzamelen voor aanvang van een
uitstapje in onze activiteitenruimte.
Daarnaast wordt de functie gastvrouw / gastheer bij uitstapjes geïntroduceerd. Ten
behoeve hiervan worden intern medewerkers opgeleid.
– Activiteiten in het kader van ‘Dementievriendelijke wijken’
Tezamen met zorgcentrum stichting Eykenburg wordt een activiteitenprogramma
ontwikkeld dat dient te leiden tot een opvang in Het Zamen voor verschillende groepen
ouderen.
De reden een activiteitenprogramma met een dagelijks aanbod te realiseren, komt voort
uit de toenemende vraag naar vormen van dagopvang van zelfstandig wonende ouderen.
De ontwikkeling van activiteiten is vanaf april 2017 in gang gezet en wordt in 2018
voortgezet.
De activiteitenontwikkeling wordt in 2018 mogelijk gemaakt met steun van de gemeente
Den Haag.
– Programma Bijzondere Activiteiten en rolstoeltoegankelijkheid
Om de dienstverlening toegankelijk te houden voor minder draagkrachtigen en
rolstoelgebonden ouderen wordt wederom een donatieverzoek aan verschillende fondsen
voorgelegd voor een (aanvullend) aangepast programma.
De BBD beschikt niet (meer) over aangepaste rolstoelbussen, waardoor bij verschillende
diensten en activiteiten bussen worden ingezet van de firma Achttax en wordt
samengewerkt met de Taxibus Den Haag.
Voor de wekelijkse inhuur van een rolstoelbus is voor 2018 een financieringsverzoek
ingediend bij de gemeente Den Haag.
– Project ‘Niemand alleen’
Op basis van behaalde resultaten wordt het project ‘Niemand Alleen’ in 2018 voortgezet,
financieel mogelijk gemaakt door VSB fonds, Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK en
Fonds 1818.

– Vervoerslogistieke activiteiten
In 2017 is opnieuw op de BBD een beroep gedaan om omvangrijke logistieke
vervoersprojecten uit te voeren. Op basis van de naar grote tevredenheid verlopen
projecten gaat het bestuur er vanuit dat de betrokken organisaties de BBD ook in 2018
hiervoor benaderen. Het betreffen onder meer het diner van Shell, de uitstapjes voor
houders van de Ooievaarspas (Dienst SZW) en de A Meezing Kerst (verschillende
fondsen en gemeente Den Haag).
– Re-integratiefunctie medewerkers
Om de re-integratiefunctie in 2018 te kunnen voortzetten, wordt ook in 2018 ingezet op de
aanstelling en begeleiding van medewerkers in een STIP-baan.
– Begroting 2018
De begroting voor 2018 is financieel in balans, waardoor de verwachting is dat het netto
resultaat nihil zal zijn.

