
Beleidsnotitie Pallieter   

Pallieter beleidsnotitie januari 2016 pagina 1 

 

Inleiding 
 
Stichting Pallieter is in 2000 opgericht om ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen meer 
kwaliteit van leven te geven. Dit houdt in dat Pallieter zich inzet voor extra’s, die rechtstreeks ten goede 
komen aan het gezin en het zieke kind. 

Onze slogan is: PALLIETER, DICHTBIJ HET GEZIN EN HET ZIEKE KIND!  
 
Binnen Pallieter staat één ding voorop: Er mag nimmer sprake zijn van vermogensvorming als enige 
doelstelling van de stichting, maar wel van een “Zich Steeds Verversend Fonds”, waarbij het ingezamelde 
geld zo spoedig en efficiënt mogelijk moet worden besteed aan de gestelde doelen.  De  werkwijze moet 
volkomen inzichtelijk zijn, ook om de toets van buitenaf goed te kunnen doorstaan. 

 

Doelstelling 
 
Pallieter wil: 

1.  een bijdrage leveren aan de palliatieve zorg voor ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieken 
en gehandicapten, en wel in het bijzonder voor kinderen tot 16 jaar. Dit kan plaatshebben in de 
vorm van financiële of materiële ondersteuning. 

2. het maatschappelijk draagvlak en de aandacht voor deze specifieke zorg en doelgroep vergroten, 
bijvoorbeeld door samenwerking met andere regionale stichtingen/instellingen. 

 
De stichting Pallieter doet dit door het inzamelen van geld via sponsors, waarbij het Bestuur van Pallieter  
de verantwoordelijkheid heeft dit proces te leiden en te beheren. Deze werkzaamheden worden geheel 
belangeloos verricht. 
 

 

Uitvoering 
 
Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van Pallieter. Het Bestuur stelt jaarlijks een 
werkplan vast, waarin tenminste de volgende punten zijn aangegeven: 
- De wijze waarop sponsorgelden zullen worden geworven; 
- De manier waarop werving en projecten aan elkaar worden gekoppeld. In het bijzonder wordt hierbij 

gewaakt voor exploitatie van de hiervoor beschreven doelgroep; 
- De wijze waarop projecten kunnen worden ingediend; 
- De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor ondersteuning door 

Pallieter; 
- Pallieter streeft ernaar om met stichtingen samen te werken die dezelfde doelgroep hebben, om een 

groter draagvlak te creëren. Samen staan we sterker en kunnen we meer projecten verwezenlijken.  
 
Het Bestuur:   
- verzorgt de externe contacten voor sponsorwerving en samenwerking met andere stichtingen; 
- rapporteert in de reguliere bestuursvergaderingen; 
- verzorgt de financiële verantwoording; 
- wordt ondersteund door een secretariaat. 
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Werkwijze 
 

Procedure Pallieter 

1. Werven van projecten: projecten kunnen zowel worden ingediend door organisaties als individuen. 
 
2. Indienen van voorstellen: uitsluitend schriftelijk (per post of via e-mail). 
 
  Opbouw: 

-  Korte omschrijving van het doel 
-  Doelgroep 

  - Periode 
-  Kosten 
-  Motivatie voor financiering door Pallieter. 
 

3. Beoordeling door het Bestuur, evt. in overleg met een externe adviseur. Het project moet voldoen 
aan de Criteria voor Ondersteuning. 

 
4. Schriftelijke mededeling aan aanvrager. Indien positief, incl. Formulier Project Ondersteuning (met 

voorwaardes). 
 

5. Werving van middelen. 
 

6. Realisatie van het goedgekeurde project. 
 

 

Doelgroep 
 
De doelgroep bestaat uit ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen en gehandicapte kinderen 
met aangeboren of verworven aandoeningen in de leeftijdscategorie van 0 - 16 jaar. Deze kinderen hebben 
vaak meerdere complexe problemen. Sommige aandoeningen of ziektes zijn niet te genezen, de 
behandeling kan alleen bestaan uit verzachting van het leed (palliatieve zorg).  Een groot deel van deze 
kinderen zal de volwassen leeftijd niet bereiken, en ondanks alle zorgen voortijdig overlijden. 
 
De situatie waarin het kind en het gezin verkeren, is bepalend voor de zorg die noodzakelijk is. De 
medische wetenschap maakt steeds meer mogelijk. Ook in de thuissituatie kan dankzij ondersteuning door 
de thuiszorgorganisaties steeds meer. Desondanks constateren hulpverleners dat een deel van de 
kinderen tussen wal en schip dreigt te vallen.  
 
Pallieter wil een bijdrage leveren aan de aanvulling en/of verbetering van de kwaliteit van leven voor deze 
kinderen door extra’s (leuke dingen) te sponsoren die niet vanuit de reguliere middelen van de zorg kunnen 
worden gefinancierd. 


