
Stichting Vrienden van Lunet zorg 
 
 
Doelstelling 
Vrienden van Lunet zorg heeft tot doel: 
a. het ondersteunen van activiteiten voor de cliënten van Stichting Lunet zorg, indien en 

voor zover deze passen binnen de doelstelling van de stichting Lunet zorg en daarin 
niet kan worden voorzien vanuit de reguliere financiering. De gelden worden door de 
stichting bestemd voor de financiering van specifieke projecten en activiteiten voor de 
cliënten van de stichting Lunet zorg; 

b. het bieden van materiële ondersteuning aan individuele cliënten van de Stichting 
Lunet zorg, die incidenteel onvoldoende middelen hebben voor hun levensonderhoud. 
Daarbij geldt als voorwaarde dat maximaal gebruik is gemaakt van de bestaande 
mogelijkheden en (wettelijke) regelingen. 

 
 
Beoordelingscriteria aanvraag project 
Er kan een beroep worden gedaan op ondersteuning, als de aanvraag voldoet aan de 
volgende criteria. 
De aanvragen moeten: 
a. passen binnen de statuten, doelstellingen en het beleid van Lunet zorg; 
b. het welbevinden verbeteren van een groep cliënten van Lunet zorg; 
c. passen binnen de thema’s ontmoeten, bewegen en ontdekken; 
d. niet gerealiseerd kunnen worden uit reguliere financiering (AWBZ/WMO); 
e. een bedrag van 10.000 euro niet te boven gaan; 
f. niet betrekking hebben op een al gerealiseerd project of een project in uitvoering; 
g. niet betrekking hebben op een al eerder ingediende aanvraag over hetzelfde 

onderwerp; 
h. aantonen dat een deel van de benodigde gelden uit eigen initiatieven wordt 

verkregen; 
i. een voorstel bevatten van de wijze waarop gecommuniceerd zal worden over het 

project; 
j. ingediend worden op het speciaal daarvoor ontworpen formulier. 

 
Aan toekenning van de aanvraag kunnen voorwaarden worden verbonden op het gebied 

van: 
k. het aanleveren van donateurs voor de stichting Vrienden van Lunet zorg; 
l. het doen van financiële verantwoording na afloop van of tijdens het project; 
m. communicatieve uitingen. 
 
 
Beoordelingscriteria aanvraag ondersteuning individuele cliënt 
Een cliënt kan een beroep doen op ondersteuning, indien: 
1. er sprake is van onvoorziene, niet verwijtbare omstandigheden, waardoor de cliënt in 

acute financiële nood is geraakt; 
2. door de cliënt geen beroep kan worden gedaan op voorliggende voorzieningen, zoals 

bijzondere bijstand, gemeentelijke bijdragen, subsidies, etc.; 
3. de financiële noodsituatie niet oplosbaar is via andere reguliere kanalen, bijvoorbeeld 

geldelijke bijdragen van de vertegenwoordiger of andere betrokkenen uit het netwerk 
van de cliënt; 

4. een bijdrage (voor eenzelfde soort aanvraag ??) wordt maar één keer per 
persoon uitgekeerd 

 
ALGEMEEN 
1. Onderhoudskosten worden niet gehonoreerd. 
2. Een aanvraag wordt twee maanden na indiening als ingetrokken beschouwd 

als niet wordt voldaan aan de beoordelingscriteria. 


