Criteria voor aanvragen bij Stichting Vrienden van Sprank
Wil je een beroep doen op de Vrienden van Sprank? Dat kan!
We willen zorgvuldig met ons budget omgaan en het geld op de juiste manier besteden voor de
cliënten van Sprank. Daarom zijn deze criteria opgesteld:





Je kunt een beroep doen op de Vrienden van Sprank (VvS) voor zaken/goederen die buiten
de wet langdurige zorg (Wlz) en/of wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) financiering
vallen zoals (als voorbeeld): vrijetijdsbesteding, een ingerichte tuin, identiteitgebonden zaken,
inrichting gemeenschappelijke ruimten PGB locaties etc.
Je kunt een aanvraag doen bij de Vrienden van Sprank voor een jubileumviering om de 5 jaar.
Mits het gebruikt wordt voor een viering met de bewoners of cliënten. De Vrienden van Sprank
geeft geen bijdragen voor uitjes, vakanties en etentjes buiten deze jubilea om.
De vrienden van Sprank geven geen bijdragen aan individuen of aanschaffingen voor
individuen.

Procedure
 De aanvraag moet gebeuren door een coördinerend begeleider via het aanvraagformulier op
intranet.
 Elke aanvraag wordt schriftelijk bevestigd.
 Het besluit van VvS op de aanvraag wordt schriftelijk bevestigd.
 Het besluit wordt genomen door het bestuur van VvS, deze wordt geadviseerd door de
bestuurder en door de beleidsmedewerker van Sprank.
 Elke aanvraag wordt aan de beleidsmedewerker voor advies voorgelegd. Dit is echter geen
bindend advies.
 Bijdragen worden alleen overgemaakt na het overleggen van een rekening. Bijdragen worden
niet zonder meer overgemaakt op de exploitatierekening van een locatie.
 Aanvragen die zijn gehonoreerd door de VvS, maar na een jaar na dato nog niet zijn
verzilverd, komen te vervallen.
Vastgestelde bedragen
De volgende bedragen zijn vastgesteld:
o Opening nieuwe woonvoorziening: € 1.000,00 per groep
o Jubileum van een locatie: € 500,00 (om de 5 jaar)
o Opening Dagbesteding: € 100,00
o Ondersteuning Wmo-initiatief: € 750,00
o Duofiets, snoezelruimte: € 500,00
o Ondersteuning stichtingen t.b.v. locatie auto: € 500,00

