BELEIDSPLAN 2018 - 2020
(Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 maart 2018)

Doelstelling
Volgens haar statuten stelt de stichting zich ten doel het zonder winstoogmerk treffen van
sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners en gebruikers van
woonzorgcentrum De Hoven. De stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Werkzaamheden
Het bestuur van de Stichting komt 4 à 5 maal per jaar in vergadering bijeen. Dan worden de
aanvragen vanuit de organisatie van De Hoven beoordeeld voor financiële
ondersteuning van activiteiten voor met name de bewoners. Ook wordt de voortgang van de
activiteiten gemonitord en na afloop van elk kalenderjaar wordt de financiële verantwoording
beoordeeld. Verder is het bestuur verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de
stichting.
Werving gelden
Gezien de vermogenspositie van de stichting zal eventuele fondsenwerving in principe alleen aan de
orde komen bij bijzondere projecten die de financiële draagkracht van de stichting
overschrijden of waar medefinanciering door anderen voor de hand ligt. Wel zal permanent
geprobeerd worden het aantal donateurs te verhogen, niet alleen om de te verwerven extra
financiële middelen, maar ook om de daadwerkelijke betrokkenheid van de doelgroep bij het
werk van de stichting te vergroten.
Beheer gelden
De overheadkosten van de stichting zijn zeer gering. Het merendeel van de uitgaven heeft
betrekking op de activiteiten ten behoeve van de doelgroep. Bij het beheer van de
gelden worden risico’s zoveel mogelijk vermeden. De financiële administratie van de stichting
wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester bijgehouden.
Activiteiten
Het accent bij de financiering ligt op het mogelijk maken van sociale, culturele en recreatieve
activiteiten voor de bewoners. In het algemeen gaat het om voor iedereen toegankelijke activiteiten,
zoals optredens van artiesten en feestelijke activiteiten. Ook kunnen activiteiten van een
humanistisch geestelijk raadsman/vrouw bij individuen of groepen voor subsidiering in aanmerking
komen. Soms wordt de aanschaf van roerende goederen zoals kerstversiering, tuinbanken of een
grootbeeldtelevisie gefinancierd. Het jaarlijks uitgebrachte jaarverslag en activiteitenoverzicht geeft
meer concreet aan welke activiteiten of goederen in dat verslagjaar een financiële bijdrage hebben
verleend. De verdeling van het jaarbudget zal ongeveer gaan via de richtlijn: 1/3 deel voor
sociale/feestelijke aangelegenheden, 1/3 voor roerende zaken en 1/3 deel voor
informatieve/humanitair ondersteunende/overige zaken.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Hoven bestaat uit een voorzitter, secretaris en een
penningmeester. Het aantal bestuursleden dient oneven te zijn. E.e.a. is beschreven in de statuten
die in januari 2014 opnieuw zijn opgesteld.

