Doelstellingen 2022
1. Vergroten mobiliteit
Stichting het Turfhuus wil voor alle cliënten van het dag-zorgcentrum het Turfhuus de mobiliteit
vergroten. Dit doen wij door vervoer van- en naar het dag-zorgcentrum aan te bieden. Dit zorgt voor
een ontlasting van de mantelzorgers die hierdoor niet meer na hoeven te denken over het vervoer.

2. Vertrouwd vervoer
Wij willen vertrouwd vervoer bieden. De doelgroep waarmee wij werken is erg kwetsbaar en
gevoelig voor verandering. De cliënten zijn gebaad bij een vertrouwd, bekend en vast gezicht. Wij
willen dit bieden met onze vaste vrijwillige chauffeurs. Dit doel gaan wij verwezenlijken door
chauffeurs op vaste dagen een vaste route te laten rijden doormiddel van een duidelijke planning.
Mocht er een chauffeur ziek zijn of niet kunnen, dan regelen we, voor zover mogelijk, een vaste
vervanger.
3. Veilig vervoer
We vinden het van belang dat de cliënten veilig vervoerd worden. We stellen daarom eisen aan onze
chauffeurs. Iedere vrijwillige chauffeur moet in het bezit zijn van een V.O.G. waaruit blijkt dat er geen
bezwaren zijn voor het vervoer van ouderen. Daarnaast willen we onze chauffeurs in 2022 een cursus
laten volgen m.b.t. het omgaan met ouderen met geheugenproblematiek. Dit gaan we plannen zodra
de financiën hiervoor rond zijn. Ook stellen we eisen aan de vervoersmiddelen. We zorgen ervoor dat
deze elk jaar alle keuringen en onderhoudsbeurten ondergaan.

4. Extra activiteiten en uitjes
Wij willen zorgen voor meer mogelijkheden met betrekking tot de activiteiten en de uitjes voor de
cliënten van Het Turfhuus. We willen in 2022 tenminste één uitje en elke twee maanden één extra
activiteit hebben gepland. Dit gaan we doen door spullen gemaakt door cliënten te verkopen en de
opbrengsten hiervan volledig te gebruiken voor dit doel. Verder zal een deel van de giften en de
donaties gebruikt worden voor dit doel. Tot slot gaan we samen met de cliënten een wensenlijst
maken van activiteiten en uitjes die zij graag zouden willen doen en maken we een overzicht van de
kosten. Zodra de financiële middelen binnen zijn, wordt de activiteit/ het uitje gepland.

5. Giften en donaties
In 2022 willen we zoveel mogelijk giften en donaties binnenhalen om onze doelgroep te
ondersteunen. We hebben als doel gesteld om tenminste 20.000 euro op te halen om een geschikte
bus aan te kunnen schaffen voor het vervoer en daarnaast financiële ruimte te behouden voor extra
activiteiten en uitjes. Dit gaan we doen door doneeracties te organiseren via onder andere sociale
media en het actief benaderen van bedrijven die de zorg een warm hart toedragen.

6. Fondsen
Ook willen we in 2022 fondsen aanspreken die kunnen bijdragen aan onze missie en visie om zo onze
doelen te kunnen behalen. We willen in ieder geval 2 fondsen aanspreken vóór de tweede helft van
2023. We gaan dit doen door actief te zoeken en te informeren naar geschikte fondsen.

