BELEIDSPLAN 2019 - 2020 - 2021
VAN STICHTING VRIENDEN VAN MARIA DOMMER TE MAARSSEN
Inleiding
Het beleidsplan is samengesteld in opdracht van het bestuur en zal regelmatig waar nodig
bijgesteld en beoordeeld worden.
In dit tijdvak wil zij die materiële zaken verwezenlijken die belangrijk zijn voor de bewoners
van woonzorgcentrum Maria Dommer en die niet gerealiseerd kunnen worden in de
reguliere begroting. Aanvragen worden getoetst aan de uitgangspunten vastgelegd in de
brochure en de statuten. Hierna volgt de beschrijving voor de jaren 2019 t/m 2021.

Profiel
De Stichting Vrienden van Maria Dommer is opgericht op 22-06-2011 te Maarssen en
zetelt in Maarssen. De stichting heeft tot doel het welzijn te bevorderen van de cliënten van
woonzorgcentrum Maria Dommer te Maarssen.

Doelstelling
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
materiële hulp te verlenen of te doen verlenen;
samen te werken met organisaties, instellingen, overheid en particulieren
doel betreffende:
alle overige wettige middelen aan te wenden;
donaties, vaste bijdragen en inzamelingen te verwerven;
schenkingen, erfstellingen en legaten in ontvangst te nemen;
alle andere baten en giften te verwezenlijken.

Missie
Als missie hanteert de Stichting Vrienden van Maria Dommer het principe dat zij de haar
gestelde doelen op betrouwbare en professionele wijze realiseert en dat zij altijd beschikbaar is.
De wens van de aanvrager wordt - na toetsing aan de uitgangspunten vastgelegd in de
brochure - snel, goed en juist gehonoreerd.

Actueel beleid
-

Beleid op korte termijn

Het beleid op korte termijn bekijkt zoveel als mogelijk beperkte en overzienbare wensen uit
te voeren waar aan cliënten van wzc Maria Dommer op dat moment behoefte hebben.
n hebben. Deze wensen kunnen zowel een eenmalig ( kortstondig) dan wel een structureel karakter hebben.
Door middel van een wensenlijst die tenminste 4x per jaar in de bestuursvergadering kan worden
ingebracht zal worden beoordeeld of deze wensen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

-

Beleid op middellange en lange termijn

De komende jaren blijft de stichting voortgaan met het verder uitwerken van haar plannen en
haar beleidsplan.
Veel aandacht zal zij daarbij besteden aan de naamsbekendheid van de stichting en haar doel
waartoe de brochure in 2011 Stichting Vrienden van Maria Dommer is samengesteld en
verzonden aan bedrijven, instellingen en belangstellenden binnen het werkgebied van de stichting.
Ook streeft het bestuur de komende jaren naar een groei van het aantal donateurs.
-

Van kritische succesfactoren naar realisatie

Het beleid van het bestuur is dat men de reële wensen in een bepaalde periode wenst te
realiseren. Om dit te doen is geld nodig.
Om zaken te realiseren zullen jaarlijks door het bestuur diverse acties op touw dienen te worden
gezet om gelden te verkrijgen. Met opbrengsten uit deze acties kunnen de wensen dan worden
gerealiseerd. Dit alles vraagt om een maximale inzet van de bestuursleden.

Financieel beleid
De stichting Vrienden van Maria Dommer streeft naar het honoreren van aanvragen voor
een bedrag gelijk aan de jaarlijkse inkomsten. Een reserve van ongeveer € 2.500,-- wordt
aangehouden om enerzijds te sparen voor grote uitgaven en anderzijds om lage inkomsten
op te vangen..
Courante geldmiddelen worden aangehouden op rekeningnummer NL31 RABO 0139 1038 99.
De besteding van gelden geschiedt uitsluitend na goedkeuring door het bestuur, zij oordeelt op
basis van meerderheids besluitvorming, hetgeen in de notulen zal worden vastgelegd.
Ieder jaar stelt het bestuur de grootte van de financiële reserve vast.
De Stichting beschikt over een ANBI verklaring RSIN/Fiscaalnummer 8507 13 602.

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Maria Dommer komt minimaal twee maal per jaar
bijeen en bestaat uit 3 tot 5 personen waaronder:
Dhr. P. Appeldoorn
wnd voorzitter
Mevr. N. van Well
secretaris
Dhr. J. Bouwman
penningmeester
Mevr. W. Voorneveld
bestuurslid
Het beleidsplan is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in zijn vergadering van
1 augustus 2019.

de stichting.

