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Beleidsplan Stichting Het Jeroen Pit Huis 
Maart 2020 

Inleiding 
In dit beleidsplan beschrijft Stichting Het Jeroen Pit Huis haar beleidsvoornemens voor de periode 
2020-2023. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is vooral gericht op de realisatie 
van Het Jeroen Pit Huis en een succesvolle opstartperiode. Naar verwachting zullen de jaren na deze 
periode zich meer richten op instandhouding van Het Jeroen Pit Huis en ondersteunende activiteiten. 

Bij de uitvoering van haar beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling, 
namelijk het bevorderen van het welzijn van ernstig zieke kinderen met een intensieve, complexe 
zorgbehoefte en hun familie, in de ruimste zin van het woord. 

Visie  
Onze visie is dat elk kind het verdient om thuis te zijn. Ook kinderen met een intensieve complexe 
zorgbehoefte.  

Missie  
Het realiseren van een transitiehuis voor ernstige zieke kinderen en hun gezin op het terrein van het 
Amsterdam Universitair Medisch Centrum  

Bestuur 
Het bestuur van de stichting Het Jeroen Pit Huis bestaat uit minstens vier bestuurders waarvan twee 
op voordracht Stichting van Karnebeek4Kids, een bestuurder op voordracht Amsterdam Medisch 
Centrum en een bestuurder op voordracht Stichting Leger des Heils. De bestuursleden voeren haar 
taken onbezoldigd uit.   

Werkzaamheden 
De feitelijke werkzaamheden van de Stichting zijn te allen tijde gericht op het volbrengen van de 
statutaire doelstelling. Het bestuur heeft voor de periode 2020-2023 de volgende activiteiten 
geformuleerd: 

a) het realiseren van Het Jeroen Pit Huis;  

In de missie van de stichting is het te realiseren gebouw een onmisbare schakel. Alleen door het 
creëren van een ‘’niet-ziekenhuis’’ omgeving is het mogelijk om kind en gezin een huiselijk gevoel te 
geven. De stichting heeft daarom, samen met ervaringsdeskundige ouders en zorgverleners, een 
uitgebreid programma van eisen voor Het Jeroen Pit Huis opgesteld. Op basis van dit programma is 
samen met een architectenbureau een inventarisatie gemaakt van de benodigde faciliteiten en 
functies, welke als  basis zal dienen voor het ontwerp  van het  gebouw. Het bestuur zal nauw 
betrokken blijven bij het definitief ontwerp en het interieur ontwerp.  

b) het (laten) ontwikkelen en exploiteren van het Jeroen Pit Huis;   

In Het Jeroen Pit Huis zal, door een WTZi erkende zorgaanbieder een zorgdienst worden aangeboden 
in nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC. Vanuit het Amsterdam UMC en het Leger des 
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Heils is een werkgroep zorgverleners verantwoordelijk voor het ontwerp van deze innovatieve vorm 
van zorg. De stichting heeft inmiddels uitgangspunten vastgesteld met haar partners Amsterdam 
UMC en het Leger des Heils over de eisen waaraan de zorgaanbieder in Het Jeroen Pit Huis moet 
voldoen en hoe de samenwerking met de artsen en verpleegkundigen van het Amsterdam UMC zal 
zijn. Er zijn reeds afspraken gemaakt over de samenwerking. In aanvulling op deze zorgdienst zal er 
door een partij verblijfsdiensten worden aangeboden aan ouders.  

c) vermogen bijeen te brengen en te beheren;  De stichting zal het verworven vermogen zorgvuldig 
beheren en aanwenden voor de realisatie en in standhouden van het huis. 

Het jaarlijks geworven vermogen wordt zo direct mogelijk besteed aan het welzijn van ernstig zieke 
kinderen en hun gezin in Het Jeroen Pit Huis.  Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel 
verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als 
opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Via het 
jaarverslag en de jaarstukken draagt de stichting bij aan een transparante financiële verantwoording 
van de geworven gelden. 

Voor zover de stichting haar vermogen hiertoe niet direct aanwendt, zal zij dit vermogen beleggen in 
defensieve fondsen.  

De bestuurders ontvangen geen beloning. Een redelijke vergoeding voor onkosten zoals reiskosten is 
wel toegestaan. 

d) fondsenwerving, zowel zelfstandig als in samenwerking met Stichting Steun Emma zal de stichting 
activiteiten ontplooien om fondsen te werven. Activiteiten daarbij betreffen onder andere het 
persoonlijk benaderen van potentiele donateurs en fondsen en mogelijk het organiseren van een 
jaarlijks fondsenwervend event. Daarnaast zal via nieuwsbrieven en sociale media bekendheid 
gegeven worden aan de activiteiten van Het Jeroen Pit Huis. 
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