Stichting
Vrienden van De Maashorst

Beleidsplan
2017 e.v.

Reek, augustus 2017

Inleiding
Bestuurssamenstelling per 04 juli 2017.
•
Mevr. C.H.M. Bogers - voorzitter
•
Mevr. A.A.M. van de Kerkhof - secretaris
•
Dhr. J..J.A.M. Bierings - penningmeester

RSIN nummer: 804678765

1. Doelstelling algemeen en specifiek
1.1 De stichting heeft als doel:
■ Het steunen van activiteiten die ondernomen worden door Stichting Maashorst en zorg van jeugdigen en
kinderen in het algemeen.
■ De stichting beoogt niet het maken van winst.

2. Actueel beleid
2.1 Beleid op korte termijn
Het beleid op korte termijn ziet er op toe zoveel als mogelijk beperkte en overzienbare projecten uit te
voeren waaraan cliënten van Stichting Maashorst op dat moment behoefte hebben. Deze projecten kunnen zowel
een modieus (dus kortstondig) als structureel karakter hebben.
2.2 Beleid op middellange termijn
Het beleid op middellange termijn is er op gericht om de verbondenheid van Stichting Maashorst door middel van
het participeren van het sociale raamwerk in een kring van ambassadeurs c.q. vrienden of anderszins en
hierdoor activiteiten op te starten en te continueren om daardoor de doelstellingen nog beter te kunnen
verwezenlijken.
2.3 Beleid op lange termijn
Het beleid op lange termijn is er op gericht om op zelfstandige basis de doelomschrijving zoals verwoord
in artikel 2 van de statuten zo goed mogelijk uit te voeren.

3. Werkzaamheden van de instelling
Aan de cliënten c.q. de cliëntenraad worden wensen op het gebied van vrije tijd gevraagd en het bestuur
bekijkt of ze gerealiseerd kunnen worden. Het sponsorbeleid is een continue speerpunt, zodat er
nog meer prachtige projecten voor de cliënten gerealiseerd kunnen worden.
De door de Stichting Maashorst regelmatig gehouden cliënttevredenheidsonderzoeken leveren
regelmatig aanvragen op tot ondersteuning door de Stichting Vrienden van De Maashorst. Deze aanvragen
worden binnen het bestuur op hun merites beoordeeld en zo veel als mogelijk gehonoreerd.

4. Fondsenwerving
Het inkomen van de stichting bestaat uit:
■ Subsidies, vergoedingen en/of retributies
■ Alle overige bijdragen van particulieren, instellingen of overheid die niet zijn bestemd tot aanvulling van het
vermogen.
■ Alle andere baten.

5. Fondsen- en vermogensbeheer
Alle fondsen worden gestort in het algemeen vermogen. Dit vermogen wordt zo risicomijdend mogelijk
belegd bij een algemene Nederlandse bankinstelling. Wijzigingen betreffende het bankkantoor of wijze
van belegging hebben een goedkeuring van de algemene bestuursvergadering nodig.
Uitgaven worden eerst besproken in de bestuursvergadering, waarna afwikkeling door de
penningmeester volgt.

6. Fondsen- en vermogensbesteding
De gelden worden besteed aan projecten en individuele aanvragen.

7. Beloningsbeleid bestuurders
Aan bestuurders wordt geen beloning verstrekt.

