
 

 

Beleidsplan Bekende BelVrienden 

 

Missie & visie 

De Bekende BelVrienden is een stichting die zich ten doel stelt zieke kinderen even te laten vergeten 

dat ze ziek zijn. De stichting doet dit door jaarlijks het zogeheten BelWeekend te organiseren. Dat 

doet zij sinds 2012. Tijdens dit BelWeekend kunnen zieke kinderen bellen met hun favoriete 

tekenfilmhelden – de originele Nederlandse stemmen van bioscoop en televisie. Kinderen vragen 

hun tekenfilmheld van alles, het gaat vrijwel nooit over hun ziek zijn, het leidt ze juist even af. Ook 

daarna werkt dat nog door als ze hun favoriete tekenfilmheld weer op TV zien. 

Ouders en/of verzorgers kunnen hun kind voor dit Belweekend aanmelden via de website. De 

kinderen worden tijdens het weekend op een afgesproken tijdstip gebeld op het mobiele nummer 

van de ouder/verzorger. Er wordt nooit rechtstreeks persoonlijk contact opgenomen met het kind. 

Bekende Belvrienden gebruikt de contactinformatie alleen tijdens het belweekend om in contact te 

komen met de ouders en uiteindelijk het kind. De contactinformatie wordt nergens anders voor 

gebruikt. 

De stichting werft kinderen voor het BelWeekend via ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en 

ouderverenigingen.  

 

Financiën 

De Stichting Bekende BelVrienden draait op vrijwilligers. Bekende BelVrienden werkt samen met 

Samen1Stem, de vakvereniging van mensen uit de nasynchronisatie, contactcenter Agilis in 

Amsterdam, dat geheel kosteloos haar faciliteiten aanbiedt tijdens het belweekend en natuurlijk met 

alle acteurs die tijdens het weekend bij elkaar komen bij contactcenter Agilis, om met de kinderen te 

bellen.   

Er zijn voor niemand kosten aan dit project verbonden, noch voor de instellingen, voor de kinderen 

of de ouders. Er worden natuurlijk wel kosten gemaakt, maar die worden gedekt door sponsoren. 

Afgelopen jaren waren dat het Norma Fonds, KPN Mooiste Contactfonds, DELA, Albert Heijn, 

contactcenter Agilis en een drukkerij voor de posters. Het vermogen komt geheel ten goede aan de 

organisatie van het BelWeekend. De stichting heeft geen winstoogmerk. Bij een eventueel ontbinden 

van de stichting wordt een batig saldo besteed aan een overeenkomstig doel.  

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Aan het 

einde van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten 

over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Tevens wordt een begroting voor het daaropvolgende jaar 

gemaakt. Deze wordt binnen twee maanden na afloop van het jaar aangeboden aan het bestuur. Het 

bestuur laat de boeken controleren door een externe kascommissie. 

De financiële verantwoording en de begroting worden op de website geplaatst. 

 

 



 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Bekende BelVrienden, belast met het bestuur van de stichting, bestaat 

uit: 

Karin van As – Voorzitter 

Joop van den Beucken – Secretaris 

Marijke de Jong – Penningmeester 

Suzanne van der Linden – Lid 

Kas Westerbeek – Lid 

 

Het bestuur vergadert minimaal één maal per kwartaal. Van de vergadering worden notulen 

gemaakt. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Het bestuur kan tijdens 

vergaderingen alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde 

bestuursleden aanwezig is of minimaal in de gelegenheid is om buiten de vergadering om zijn stem 

uit te brengen. 

  


