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Inleiding
De stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve (Stichting VZM) beschrijft in dit document
haar werkkader, beleidsvoornemens, de ondersteuningsprojecten en de financiën voor 2016.
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Stichting VZM is opgericht en notarieel geregistreerd in 2016. Dit beleidsplan is opgesteld in het
kader van de ANBI regeling en wordt ieder jaar geactualiseerd.
Eli Vonk (voorzitter Stichting vrienden van de Molenhoeve)
augustus 2016

1. Doelstelling en werkterrein
De doelstelling van de stichting is vastgesteld in mei 2016.
Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve heeft ten doel: financiële ondersteuning bieden
aan activiteiten en middelen die niet uit het budget van de zorgboerderij kunnen worden bekostigd.
De extra’s dus! De bedoeling hiervan is om door middel van de extra’s de deelnemers zoveel mogelijk
te ondersteunen in het dragelijk maken en het vertragen van hun beperking(en).

2. Werkwijze
Stichting VZM ontwikkelt een regionaal netwerk van personen en organisaties die bereid zijn om de
activiteiten voor mensen met een beperking moreel, praktisch of financieel te ondersteunen.
De stichting ondersteunt projecten die niet via de gebruikelijke kanalen kunnen worden bekostigd.
Onze projecten zijn altijd een aanvulling op de reguliere activiteiten en geen voorwaarden voor de
continuïteit van Zorgboerderij De Molenhoeve.
Voor wat betreft de uitvoering van dit ondersteuningsprogramma worden de volgende beleidslijnen
gehanteerd:
a. De stichting VZM verzamelt bijdragen in geld of natura voor haar projecten. Donateurs kunnen
desgewenst hun bijdrage verbinden aan een specifiek project. Hun bijdrage blijft voor dat project
gereserveerd tot er voldoende middelen zijn ingezameld om het project te realiseren.
b. De stichting VZM realiseert (deel)projecten alleen als de financiering daarvan is gewaarborgd. Zij
accepteert voor (deel)projecten geen financiële tekorten en gaat geen verplichtingen aan zonder dat
de financiële invulling daarvan is gegarandeerd. Financiële bijdragen en/of toezeggingen die aan een
deelproject zijn gelabeld, blijven gereserveerd totdat de financiering voor het betreffende
deelproject geheel is veilig gesteld.
c. De stichting VZM doet geen financiële uitkeringen. Zo voorkomt zij dat schenkingen (in)direct
bijdragen aan particuliere inkomensvorming. Projecten die ze realiseert, blijven eigendom van de
stichting VZM.
d. De stichting VZM verleent geen bijdragen aan bedrijfskosten van de zorgboerderij en doet geen
uitkeringen aan beroepskrachten in welke vorm dan ook.
e. Gegeven de veelal lange doorlooptijd bij het zoeken van fondsen, wordt de begroting van
projecten gebaseerd op een globale prijs-/kwaliteit oriëntatie bij mogelijke leveranciers. Als er
voldoende middelen zijn verzameld dan krijgt deze oriëntatie een vervolg in een formeel offerte- en
onderhandelingstraject om tot een optimale prijsstelling te komen.
f. De stichting vraagt donateurs om vriend te worden van de stichting door jaarlijks een bepaald
bedrag over te maken aan de stichting. In ruil hiervoor worden zij via mail op regelmatige basis op de
hoogte gehouden van het wel en wee van de stichting en de geplande activiteiten.
g. Voor de financiering van projecten in het programma van stichting VZM, benadert haar bestuur
fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren. Daarnaast voert het bestuur zelf ook financiële
acties. Het bestuur verantwoordt de besteding van de giften via het jaarverslag. Desgevraagd ook via
de verantwoordingsprocedures van de donerende instellingen.

h. Naast bovenstaande zullen producten die door de deelnemers zelf worden gemaakt worden
verkocht. Dit geld zal ten goede komen aan de stichting.

2.1 Transparantie
De stichting VZM werkt verantwoord en transparant. Met het oog op de donaties kreeg zij de ANBI
status waardoor giften aftrekbaar zijn en de stichting is vrijgesteld van schenkingsrechten. Op de
website van Zorgboerderij De Molenhoeve publiceert het bestuur de jaarverslagen, beleidsplannen
en begrotingen.

3. Bestuur
Stichting VZM is opgericht op 4 juni 2016.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter

: Eli Vonk

Secretaris

: Jan Karel Matthijs

Penningmeester

: Arthur Johannes Hameete

Input Website

: Frank Scheurwater

In de loop van 2016 en 2017 zal worden bepaalt of het efficiënt is het bestuur uit te breiden met
meerdere functionarissen voor zaken als PR, fondswerving etc.
Alle bestuursleden zijn te bereiken via het telefoonnummer van de Molenhoeve.

4. Wervingenbeheer van fondsen
Stichting VZM heeft geen winstoogmerk.
De werving van fondsen gebeurt hoofdzakelijk tijdens contacten met relaties.
Door zich te profileren tijdens streekmarkten, de Open Dag van de Zorgboerderij en in de regionale
media, weten particulieren en organisaties die de doelstelling van de stichting VZM ondersteunen,
haar te vinden. Door de charitatieve sector in de gaten te houden, leert het bestuur
hoogstwaarschijnlijk nieuwe instanties kennen, die het belang van de activiteiten van de stichting
onderschrijven.
Daarnaast zet de Stichting zich in voor het ontwikkelen van een regionaal netwerk van particulieren
en organisaties die bereid zijn om de activiteiten van de doelgroep moreel, praktisch of financieel te
ondersteunen. Dat gebeurt door het werven van “vrienden” die de stichting met hun donatie helpen.
De stichting molenhoeve kent geen overheadkosten (indirecte kosten), aangezien alle inzet op
vrijwillige basis gebeurt. In de eerste instantie zal worden getracht ook de websitebouw en
onderhoud op basis van vrijwilligheid te organiseren. Indien dat niet mogelijk blijkt en er toch

professionele inzet noodzakelijk zullen deze uit de algemene middelen worden betaald.
Verantwoording daarvan zal in het eerste jaarverslag plaatsvinden.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte onkosten. Dit na overleg van de betreffende
nota’s.

5. Ondersteuningsprogramma 2016
Het bestuur van stichting VZM bepaalt hoe giften en donaties aan de stichting besteed worden. De
keuze voor financiering hangt af van de hoogte van de inkomsten van de stichting en de mate waarin
projecten passen bij de doelstelling van de stichting.
Het bestuur waarborgt dat financiële bijdragen aan een specifiek project ook voor die activiteit
worden ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel kiest het bestuur een passende bestemming.
Om de beleving van de deelnemers te verbeteren hoopt de stichting voldoende inkomsten te
genereren voor:
Project 1: Beamer met een vaste opstelplaats en een heldere projectie voor het tonen van
(vakantie)dia’s, documentaires van bv het koninklijk huis etc.
Project 2: Geluidsinstallatie in de rustruimte
Project 3: Projectiescherm voor een helder beeld van de beamer
Project 4: Gezamenlijk uitje
Project 5: Nog nader te bepalen projecten
Projecten gaan pas door als ze volledig gefinancierd kunnen worden. Op dat moment volgt een
formeel offertetraject.
Indien er in 2016 meer inkomsten worden gegenereerd bepaalt het bestuur waaraan deze besteed
zullen worden. Bij onvoldoende relevante projecten worden deze baten doorgeschoven naar het
bestedingsprogramma 2017.

6. Financiële verantwoording
De VZM is dit jaar opgericht en zodoende kunnen wij de eerste Jaarcijfers pas per 31
december 2016 kenbaar maken, zodat wij aan de wettelijke eisen van verslaglegging kunnen
voldoen. Vanaf volgend jaar zal, in het jaarplan 2017, ook een begroting worden opgenomen.
Om u alvast een financieel overzicht te laten zien vindt u onderstaand de financiële gegevens
per 31 juli 2016 .

Balans per 31 juli 2016
Activa

Passiva

Liquide middelen:
Bank

Totaal

€ 880

€ 880

Giften
Donateurs

.
€ 500
€ 380

Totaal

€ 880

Bij de presentatie van de jaarcijfers 2016 zullen wij een nadere onderbouwing geven en de
Winst- en Verliesrekening presenteren.

