De St. Prof. Dr. Muntendamprijs 1991 (verder genoemd St. Muntendam), bij name van Els
Koldewijn, heeft te kennen gegeven het bedrag van € 15.000 dat nog ter beschikking staat,
na afronding van haar voorgenomen doelstellingen, te willen schenken aan de Stichting
VPTZ Leendert Vriel Twente (verder genoemd Leendert Vriel Twente).
De St. Muntendam heeft daarbij de volgende overwegingen:
De St. Muntendam is opgericht door Els Koldewijn naar aanleiding van een prijs van 50.000
gulden van het Kon. Wilhelmina Fonds in 1991, dat ze ontving voor haar initiatieven en haar
inzet voor stervensbegeleiding en het mogelijk maken om thuis te kunnen sterven en de
oprichting van de St. Leendert Vriel in Enschede.
Doel van haar inzet is dus het mogelijk maken, dat stervenden kunnen verblijven waar zij dit
wensen. Aanvankelijk was dit vooral thuis, maar nu ook in hospices.
Het geld van de St. Muntendam zal daarom hiervoor dienen te worden ingezet.
Het geld dient besteed te worden aan één van de onderstaande doelen:
1. Het optimaliseren van de afstemming tussen hospices en vrijwillige palliatieve
terminale thuisorganisaties om daarmee de voorwaarden te creëren dat de
klant de zorg op die plek krijgt die zij / hij het liefste wil. (Naams-) bekendheid
van de organisaties bij de burgers is hier onderdeel van.
2. Werving van vrijwilligers voor de vrijwillige palliatieve zorg, zowel thuis als in
een hospice.
Het bestuur van de Leendert Vriel Twente besluit over de inzet van het toegekende bedrag.
Daarbij dient prioriteit te worden gegeven aan het eerste doel, dat immers ook aan de basis
ligt van de Leendert Vriel.
Uiteraard kan een stichting zonder vrijwilligers niet functioneren, zodat een deel van het geld
ook voor de werving, introductie en kennisoverdracht van vrijwilligers kan worden ingezet.
De randvoorwaarden.
• De middelen kunnen ingezet worden voor activiteiten in heel Twente die voldoen aan
de inhoudelijke voorwaarden.
• Het geld wordt als een bestemmingsreserve bij Leendert Vriel Twente op de
bankrekening gezet. Deze jaarrekening is transparant en wordt jaarlijks op de
website geplaatst.
• Plannen om het geld te besteden dienen bij de Leendert Vriel Twente worden
ingediend en worden door het bestuur van Leendert Vriel Twente beoordeeld en al
dan niet goedgekeurd en gefinancierd met het beschikbaar gestelde geld.
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