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Stichting vrienden van Evita 
 
Voor het ondersteunen van Evita Zorg en Evita Lokaal bij het bereiken van haar 
doelstellingen, is op 6 september 2016 de Stichting Vrienden van Evita opgericht. De 
stichting is een stichting in opbouw.  
 
 
Over Evita Zorg 
Evita Zorg is een thuiszorgorganisatie gevestigd in Den Haag. De zorgprofessionals van Evita 

Zorg verlenen dagelijks verzorging, verpleging, hulp in de huishouding, begeleiding en 

(palliatieve) nacht- of 24-uurszorg aan zorgvragers. Evita Zorg biedt zowel geïndiceerde 

(WMO/WLZ/ZVW) als particuliere zorg. Daarnaast levert Evita alarmering, casemanagement 

en heeft zij in 2014 Stichting Evita Lokaal, een huis van de wijk, geopend.  

 

De missie van Evita Zorg is haar klanten zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten 

leven in hun eigen vertrouwde omgeving. Evita Zorg wil haar klanten zo ondersteunen dat 

zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze, gelet op hun mogelijkheden en 

beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden. Vaste momenten van zorg met vaste 

zorgverleners en eigen regie over de zorg dragen hier aan bij. 

Klanten kunnen bij Evita Zorg rekenen op 4 zekerheden: 

1. U wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen. 

2. U heeft een vaste zorgverlener die bij ú past en alle voorkomende hulp kan bieden. 

3. U kunt terecht voor alle hulp thuis: van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, 

begeleiding en verpleging tot aan zorg in de laatste levensfase. 

4. Uw zorg kan direct worden ingezet; 7 dagen per week, 24 uur per dag.  

 
Over Stichting Evita Lokaal 
Evita Lokaal is een vertrouwde plek in de wijk waar dagelijks op een laagdrempelige manier 

en in een positieve sfeer, activiteiten plaatsvinden en waar participatie op een natuurlijke 

manier op gang komt. Het Lokaal is er voor en door de wijk en wordt mede mogelijk 

gemaakt door de inzet van een team van vrijwilligers uit de wijk. Met het Lokaal vervaagt op 

een natuurlijke wijze de grens tussen informele en formele zorg. In Evita Lokaal worden 

activiteiten georganiseerd naar de behoefte van wijkbewoners, vinden wekelijks diverse 

spreekuren plaats en is een dagbesteding voor mensen met beginnende 

geheugenproblematiek. Met alles wat er in Evita Lokaal plaatsvindt, wordt een bijdrage 

geleverd aan de missie: ‘mensen zolang mogelijk zelfstandig, vitaal, gezond en gelukkig 

thuis te laten wonen’.  
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Bezoekers van Evita Lokaal kunnen rekenen op 4 zekerheden: 

 

1. De coördinator als vertrouwd gezicht. 

2. Voor en door de wijkbewoners van Benoordenhout, van jong tot oud. 

3. Boeiende activiteiten en informatie over wijk, zorg en welzijn. 

4. Iedere werkdag geopend van 09.30 -16.30 uur en op afspraak. 

 
Doelstelling Stichting vrienden van Evita 
De Stichting is een steunstichting van Evita Zorg en Evita Lokaal. Dankzij deze stichting is 
het mogelijk om regelmatig extra of grotere activiteiten te organiseren voor klanten van Evita 

Zorg en bezoekers van Evita Lokaal. Tevens heeft de Stichting ten doel om beide 

organisaties gelegenheid te geven extra kwaliteitsinitiatieven, bijzondere projecten en 
onderzoeken te ontplooien. Extra’s die er toe doen voor klant, bezoeker, mantelzorger, 
zorgverlener en vrijwilliger. 
 
De Stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door het werven en beheren van 
financiële middelen, die onder meer kunnen worden besteed aan: 
- bijzondere evenementen en activiteiten voor klanten, wijkbewoners, vrijwilligers, 

mantelzorgers, zorgverleners en medewerkers; 
- aanschaf van goederen ten bate Evita Zorg en Evita Lokaal 
- scholing en educatie voor vrijwilligers en mantelzorgers van betrokkenen en overige 

belanghebbenden;  
- onderzoeken en projecten ten bate van kwaliteitsverbetering. 
 
Jaarplan  
Jaarlijks zullen de beide organisaties, Evita Zorg en Evita Lokaal, een overzicht sturen van in 
te dienen projecten met financiële begroting.  
 
Vermogen 
Het vermogen van de Stichting zal onder meer worden gevormd door: 
- Het werven van fondsen  
- Giften van hen die de stichting sympathiseren. 
- Subsidies en andere bijdragen; 
- Schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- Alle andere verkrijgingen en baten. 
 
Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van Evita 
De Stichting bestaat uit gemiddeld 3 leden. De leden zijn personen die het belang van de 
Stichting onderschrijven en op enige wijze een bijdrage willen en kunnen leveren om de 
doelstellingen te halen. De leden van het bestuur moeten affiniteit hebben met de 
activiteiten van Evita Zorg en Evita Lokaal. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende functies: 
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- Voorzitter: de heer J.P. de Savornin Lohman 
- Penningmeester: Mevrouw J. Born e/v Lolcama 
- Secretaris: Mevrouw J.G.H.M. van Oorschot e/v de Hoop Scheffer 
- Algemeen lid: de heer H.J.L. Walhain 
 
Takenpakket bestuur Stichting Vrienden van Evita  
 Fondsenwerving; 
 Aanvragen subsidies; 
 Donateurs werven; 
 Stichting Vrienden van Evita onder de aandacht brengen bij diverse fondsen, 

organisaties en netwerken; 
 Vergaderen met de beide organisaties over de te steunen initiatieven; 
 Jaarplan maken; 
 Financiële administratie bijhouden; 
 Jaarrekening en jaarverslag maken en publiceren; 
 Stichting vrienden van Evita is een stichting in opbouw: van de leden wordt verwacht dat 

zij hierin een ondernemende rol kunnen spelen. 
 
Vergaderfrequentie 
Het bestuur komt gemiddeld 4x per jaar bij elkaar. 
 
 


