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Algemene visie
Stichting De Peetfamilie is een vrijwilligersorganisatie die ieder jaar met Hemelvaart een
ongedwongen, gezellig en studentikoos vakantieweekend voor lichamelijk gehandicapten
organiseert, waarin onze gasten centraal staan.
De gasten hebben in hun normale leven vaak weinig tot geen sociaal contact. Tijdens het
Peetweekend is dit anders. Met een grote groep studenten, ongeveer 15 gasten, een aantal
verplegers en oud-studenten krijgen de gasten vier dagen lang de tijd van hun leven. Met elke dag
een gezellig programma en elke avond een mooi feest kunnen de gasten even alles om zich heen
vergeten.

Organisatiestructuur
Het bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk betreft alle zaken van de Peetfamilie en zorgt dat alle
randvoorwaarden om een Peetweekend te geven in orde zijn. De voornaamste taken van het bestuur
zijn:
- De fondsenwerving en inzameling van inkomsten
- Contact houden met de gasten
- De werving van nieuwe gasten
- De werving van verplegers
- Op orde stellen van de financiën
- Aanspreekpunt en vertegenwoordiging van de Peetfamilie
- Het up-to-date houden van media zoals de website, nieuwsbrieven etc.
- Het instrueren van de begeleiders
- Het regelen van een accommodatie
- Verzekeringen en controle op veiligheid
- Begeleiding van de Orga
Om de continuïteit van het bestuur te behouden zit elk bestuurslid gemiddeld twee jaar. Het bestuur
vergadert elke twee weken om de communicatie tussen alle zaken op orde te houden.
Raad van advies (RvA)
In 2011 is een RvA opgericht. Deze raad bestaat uit mensen al jarenlang mee gaan met het
Peetweekend en zelf ook bestuur hebben gedaan. Het huidige bestuur kan bij hun vragen stellen
wanneer dit nodig is. De hoofddoelen de RvA zijn de bewaking van de continuïteit en het voorkomen
van het wegvallen van ervaringen.
Het bestuur vergadert jaarlijks met de adviescommissie over grote zaken zoals de financiën,
toekomstplanning, calamiteitenprotocol etc.
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De organisatie (Orga)
De Orga is een commissie bestaande uit vijf leden. Iedereen van de Orga is al minstens één keer mee
geweest op het Peetweekend. De belangrijkste taak van de Orga is zorgen voor een passende
invulling van het Peetweekend. Hiernaast zijn zij verantwoordelijke voor promotie en zorgen ze dat
alles tijdens het weekend soepel verloopt. De belangrijkste taken van de Orga zijn:
- Het samenstellen van een activiteitenprogramma
- Verzorging van maaltijden tijdens het weekend
- Werving van nieuwe begeleiders
- Zorgen voor een sfeerimpressie d.m.v. aankleding, thema, muziek etc.
- Aanspreekpunt voor de leden van Virgiel
- Organiseren van een algemene voorbespreking
- Enkele acquisities per jaar
- Opstellen globale planning voor het verloop van het Peetweekend
- Samenstellen van een vervoersplanning
Voor de kerst vergadert de Orga ééns in de twee weken. Na de kerst zullen vergaderingen wekelijks
zijn. Vanuit het bestuur worden er ieder jaar twee begeleiders aangewezen die de Orga zullen helpen
en sturen in hun taken. Zij zullen dus ook een gedeelte van de vergaderingen van de Orga bijwonen.
Het merendeel van het bestuur is zelf ook Orga geweest en kan aan de hand daarvan advies geven.
Het bestuur werkt nauw en regelmatig samen met de Orga. Sommige taken zoals de indelingen van
kamers en verzorgingsteams zullen door de twee partijen samen vervuld worden.
Vrienden van de Peetfamilie (VvdP)
De VvdP bestaat uit vijf oud-bestuursleden van de Peetfamilie. Zij zijn een aparte stichting die een
budget heeft opgebouwd wat de Peetfamilie kan gebruiken in geval van geldnood. Het is niet de
bedoeling dat dit geld jaarlijks kan worden ingezet voor de Peetfamilie. Pas als er een dreiging vormt
voor het doorgaan van het jaarlijkse Peetweekend als gevolg van financiële nood kan het budget van
de VvdP worden ingezet voor de Peetfamilie.
De VvdP vergadert tweemaal per jaar, waarvan één keer paar jaar het bestuur van de Peetfamilie
mee zal vergaderen.

Samenstelling van de Peetfamilie
De gasten
De belangrijkste mensen binnen de Peetfamilie zijn natuurlijk de gasten, aangezien het Peetweekend
voor hen wordt georganiseerd. De gasten hebben allemaal een lichamelijke beperking waardoor zij
niet in staat zijn de meest vanzelfsprekende dingen zelf uit te voeren.
De gasten worden ieder jaar uitgenodigd om mee te gaan naar het Peetweekend. Mocht het zo zijn
dat een van de gasten ervoor kiest niet mee te gaan op het Peetweekend dan gaat het bestuur op
zoek naar een nieuwe gast. Het bestuur zal een nieuwe gast kiezen op basis van de toegevoegde
waarde die de Peetfamilie voor hem of haar kan betekenen. Daarnaast probeert het bestuur een
diverse en inclusieve groep gasten te kiezen, ten behoeve van het groepsgevoel van de Peetfamilie.
De diversiteit en tegelijkertijd de grotendeels continue samenstelling van de groep zijn cruciaal voor
het intieme familiale karakter van het Peetweekend.
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De begeleiders (Godfathers)
Mensen die mee gaan op het Peetweekend om zich vrijwillig in te zetten voor de gasten worden
begeleiders, ook wel de Godfathers, genoemd. Zij worden ingedeeld in groepen van 3 á 4 personen.
Samen zijn zij het ‘verzorgingsteam’ van één van onze gasten. Tijdens het Peetweekend zijn zij
verantwoordelijke voor de verzorging van hun gast. Hiermee worden taken bedoeld zoals het naar
bed brengen, helpen opstaan, wassen, sanitaire begeleiding, toedienen medicijnen etc.
Het verzorgingsteam gaat er tijdens het Peetweekend voor zorgen dat hun gast de tijd van zijn of
haar leven heeft. De begeleiders zijn er ook om ervoor te zorgen dat hun gast kan doen wat hij of zij
wilt, maar zij zullen nooit hiertoe gedwongen worden. Dankzij de hulp van de begeleiders zijn de
gasten bijna geheel vrij om te doen wat ze willen, wat in hun dagelijkse leven een stuk moeilijker
gaat.
De verpleging
Om ervoor te zorgen dat de verzorging van de gasten goed verloopt gaan er tijdens het Peetweekend
4 á 5 verpleegkundigen mee. Zij krijgen ieder een aantal gasten waarvan zij zullen controleren of ze
op de juiste manier worden verzorgd door hun begeleiders.
De verpleging bestaat uit mensen die werken in de zorg of in de eindfase van een verpleegkundige
opleiding zitten. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat er ieder jaar voldoende
verpleegkundigen mee gaan.
K.S.V. Virgiel
Virgiel is een studentenvereniging in Delft waaruit de Peetfamilie is ontstaan. De meeste begeleiders
zijn studenten die lid zijn bij Virgiel, maar ook gaan er bijvoorbeeld oud-leden of kinderen van oudleden mee als begeleider op het Peetweekend.
Door het jaar heen doet Virgiel kleine diensten voor de Peetfamilie. Zo houden ze bijvoorbeeld soms
een inzamelingsactie, faciliteren ze een ruimte voor de voorbespreking en dragen ze bij aan de
naamsbekendheid van de Peetfamilie.
Club van 100 (Cv100)
De club van 100 is een groep structurele donateurs van de Peetfamilie. Zij maken een aantal jaar lang
ieder jaar honderd euro over naar de Peetfamilie. De club van 100 is opgericht om de bron van
inkomsten van de Peetfamilie te stabiliseren.
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Doelstellingen
Stichting de Peetfamilie maakt het mogelijk dat ongeveer vijftien lichamelijk gehandicapten één keer
per jaar een lang weekend weg kunnen. De gasten van het Peetweekend kunnen in hun dagelijkse
leven niet zomaar hun huis uit en het opzoeken van amusement is daarom erg lastig voor hen. Ook
zien ze door het jaar heen weinig en vaak dezelfde mensen door hun situatie in de zorg. Op het
Peetweekend komen de gasten in een omgeving die een mogelijkheid biedt tot veel sociaal contact.
Op het Peetweekend worden de gasten verzorgd door een groep die voornamelijk bestaat uit
studenten. De gasten weten normaal gesproken weinig van het studentenleven af, ze kunnen
daarom tijdens het Peetweekend ervaren hoe een studentikoze vakantie er nou uitziet. Ze worden
open ontvangen in de groep, maar hebben geen plichten om ergens aan mee te doen.
Tijdens het Peetweekend heeft elke gast een persoonlijk verzorgingsteam, die de gehele verzorging
van de gast op zich neemt tijdens het Peetweekend. Samen brengen zij het grootste gedeelte van het
weekend met elkaar als groep door. Dit maakt de ervaring van het Peetweekend voor de gasten een
stuk persoonlijker. De begeleiders zullen er alles aan doen om de gast te helpen te laten doen wat hij
of zij leuk vindt, maar zij zullen nooit hiertoe gedwongen worden. De ongedwongenheid tijdens het
Peetweekend zorgt voor een bevordering van de sfeer en helpt de gasten zich thuis te voelen in de
groep.
Het bestuur van de Peetfamilie is ervoor verantwoordelijk dat er ieder jaar een Peetweekend is voor
de gasten. Daarnaast stelt het bestuur het doel om het weekend zo prettig, gezellig, open en
bijzonder mogelijk te maken. De Orga speelt hier een onmisbare rol in. Het bestuur is er dan ook
voor verantwoordelijk dat de Orga passend wordt begeleid in hun taken. Samen zorgen zij ervoor dat
ook alle begeleiders en verpleging op de hoogte is van wat ze kunnen verwachten op het
Peetweekend. Door ieder jaar met zowel de gasten, de begeleiders als de verpleging te evalueren
kan de Peetfamilie ieder jaar werken aan verbeteringen. Zo zorgt de Peetfamilie er samen voor dat
de gasten ieder jaar een zo leuk mogelijke vakantie hebben.
Secundaire doelstellingen
Naast de hoofddoelstelling zijn er twee secundaire doelstellingen voor de periode 2020-2022. Net als
in de vorige versie van het beleid zal er meer aandacht gaan naar het bezoeken van de gasten buiten
het weekend om. Dit is de afgelopen twee jaar gestimuleerd, maar er moet nog een extra stap
worden gezet om de gastenbezoekjes met regelmaat te laten gebeuren. Het bestuur zal een
assertieve rol gaan spelen in het plannen van deze bezoekjes, alsmede budget vrijmaken om
eventuele kleine activiteiten te financieren.
In het jaar 2020 heeft door de Covid-19 pandemie geen Peetweekend plaats kunnen vinden. Ook het
vooruitzicht naar het Peetweekend in 2021 is nog onzeker. In het licht van deze ontwikkelingen zal
het bestuur de komende twee jaar meer aandacht besteden aan de annuleringsvoorwaarden en verzekeringen en alternatieven voor het weekend. In de toekomst kan door dit aandachtspunt
sneller gereageerd worden op eventuele afgelasting en kunnen alternatieven in gang gezet worden
om het contact met de gasten te onderhouden. Dit contact is juist in een onzekere tijd zoals een
pandemie een welkome afleiding voor de gasten.
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Algemene jaarplanning
September
- Instructie nieuwe Orga
- Opstellen eerste begroting
- Restitueren fondsen vorig jaar
Oktober t/m januari
- Aanvragen nieuwe Fondsen
- Promotie voor nieuwe begeleiders
- Inzamelingsactie op de reünie en Annuarium-uitreiking van Virgiel
- Versturen kerstkaarten naar gasten en verpleging
- Het uitnodigen van de gasten voor het weekend
- Evaluatie verpleging
- Opening inschrijvingen voor begeleiders
- Afstellen definitieve begroting
Februari & maart
- Werving van gasten en verpleging
- Sluiting inschrijvingen voor begeleiders
- Vastleggen activiteitenprogramma
April

Mei

-

Voorbespreking Peetweekend
Uitwerken planning
Reserveren rolstoelbussen
Bestellen medische hulpmiddelen
Opstellen vervoersplanning

-

Het Peetweekend (donderdag t/m zondag op Hemelvaart)
Gasten evaluatie

Juni & juli
- Evaluatie met de begeleiders
- Opstellen exploitatie
- Verslag uitbrengen van het Peetweekend
Losse en doorlopende taken:
- Vastleggen accommodatie volgend jaar
- Op orde stellen van administratie, archief en verzekeringen
- Alle weekendzaken vastleggen en reserveren
- Witboeken schrijven
- Updaten media en dergelijken
- Werving van nieuwe bestuursleden en commissieleden
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Fondsenwerving
Het totale bedrag dat jaarlijks door fondsen wordt bijgedragen voor de organisatie van het
Peetweekend ligt rond de 8.000 euro. Het precieze bedrag hang af van de bijbehorende begroting
van dat jaar. De fondsenwerving wordt uitgevoerd door de commissaris fondsen: Daan van der
Made, die in 2019 Paul Theuws heeft opgevolgd.
De afhankelijkheid van fondsen zorgt voor onzekerheid binnen Stichting De Peetfamilie, men weet
nooit of de aangevraagde bedragen worden toegezegd. Hierdoor willen wij ervoor zorgen dat de
stichting zo min mogelijk afhankelijk is van de bijdragen van fondsen. Dit doen wij door het werven
van particuliere donateurs en het organiseren van één of meerdere evenementen per jaar, zoals in
de afgelopen jaren is gedaan in samenwerking met de Lion’s Club Delft Antoni van Leeuwenhoek.
Het werven van particuliere donateurs gaat vooral via de Club van 100. We benaderen oudPeetfamilianen actief en geven geïnteresseerden de mogelijkheid om ook bij de Club van 100 lid te
worden. Ook wordt interesse voor de Club van 100 gewekt op evenementen waar wij staan,
bijvoorbeeld de ouderdagen op Virgiel of de reünie.
Zolang de particuliere donaties en acties niet voldoende zijn zullen er alsnog fondsen aangeschreven
moeten worden. Fondsen worden begin december aangeschreven. De hoogte van de aanvraag is
gebaseerd op de grootte van het te aangeschreven fonds en de grootte van het totaalbedrag. Bij de
aanvraag wordt een begroting, dekkingsplan en uiteenzetting van de activiteiten van de Peetfamilie
bijgevoegd.
Na reactie worden waar nodig aanvullende documenten toegestuurd aan de fondsen.
Tevens wordt er opnieuw contact gelegd ter herinnering. Wanneer fondsen niet kunnen voldoen aan
een aanvraag, worden alternatieve fondsen aangeschreven.
Zo wordt ervoor gezorgd dat de bevestigingen van toezegging ruim voor het weekend binnenkomen
en kan het Peetweekend zijn doorgang vinden. Afhankelijk van het fonds wordt het geld voor of na
het weekend op de rekening gestort.
Na het weekend wordt er door de penningmeester van Stichting de Peetfamilie een exploitatie
opgesteld. Deze wordt de fondsen toegestuurd, tezamen met een bedankbrief en twee verslagen van
het weekend die worden geschreven door het bestuur zowel als een gast.
Wanneer de exploitatie een overschot blijkt te bevatten, dan wordt dit overschot verdeeld over de
fondsen. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de procentuele bijdrage van het betreffende
fonds binnen het totaalbedrag. Dit bedrag wordt teruggestort naar de fondsen.
Contactinformatie:
Daan van der Made
Commissaris Fondsen Stichting De Peetfamilie
fondsen@peetfamilie.nl
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Vermogen beheren en besteden
Het Peetweekend draait om onze gasten, daarom hebben de gasten geen kosten aan het
Peetweekend. Voor de verpleegkundigen geldt ook dat zij geen kosten hebben. Van de begeleiding,
voornamelijk bestaande uit studenten, wordt een bijdrage verwacht van 110 euro voor het eerste
weekend en 160 euro voor de daaropvolgende weekenden dat ze meegaan. Zo is ons Peetweekend
toegankelijk voor iedereen.
De penningmeester van de Peetfamilie is verantwoordelijk voor het besteden en beheren van de
financiën. Dit houdt in dat elk jaar voorafgaande aan het Peetweekend een begroting wordt
gemaakt, gebaseerd op voorgaande jaren. Gedurende het jaar worden de inkomsten en uitgaven
bijgehouden. Na afloop van het Peetweekend wordt een exploitatieoverzicht gemaakt, welke ter
verantwoording naar de fondsen wordt gestuurd.
Daarbij wordt elk jaar de balans samengesteld met de staat van baten en lasten. Deze worden ook
weergegeven op de website van Stichting de Peetfamilie.
Alle uitgaven van Stichting de Peetfamilie komen ten goede aan het jaarlijkse Peetweekend en
andere evenementen georganiseerd voor de gasten in het kader van het Peetweekend. Deze
uitgaven worden op de exploitatie onderverdeeld in de categorieën: accommodatie, amusement,
vervoer, eten/drinken en overige voor het weekend zelf en overige activiteiten voor alles wat
daarbuiten wordt georganiseerd in het kader van het weekend, dus voor alle gasten en
Peetfamilianen. Het Peetweekend kan jaarlijks gerealiseerd worden door donaties, bijdragen van
fondsen en bedrijven en de persoonlijke bijdrage van de begeleiders voor hun logies en drankkosten.
Indien achteraf blijkt dat de jaarlijkse inkomsten hoger zijn dan de gedane uitgaven, dan restitueert
de Stichting dit bedrag aan de fondsen.
Contactinformatie:
Stephanie Wiechers
Penningmeester Stichting De Peetfamilie
penningmeester@peetfamilie.nl
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