Het beleidsplan ANBI
De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
De stichting Samen Vrienden, een maatschappelijke organisatie, telt een 12 -tal
bestuursleden (vrijwilligers) die zich door het gehele jaar heen inzetten bij verschillende
acties/activiteiten om geld te genereren voor het blijvend laten rijden van de twee
rolstoelbussen (rijden dagelijks uitjes met cliënten van de verschillende woonzorgcentra) en
te sparen voor vervanging wanneer dit aan de orde is en wensen van cliënten vanuit de
verschillende woonzorgcentra van de Woonzorggroep Samen in Hollands Kroon en Schagen.
Het gebied van de Woonzorggroep strekt zich uit over twee gemeenten met een 20-tal
woonzorgcentra en verpleeghuis (zie kaartje).

De wijze van verwerving van inkomsten
De activiteiten om financiën te genereren bestaan onder meer uit het organiseren van:
kofferbakmarkten, kerstmarkten in verschillende woonzorgcentra, loterijen op diverse
locaties, oliebollen verkoop op Oudejaarsdag, een West-Friese avond enz..
Daarnaast zijn er inkomsten van donateurs en adverteerders. Een enkele keer ontvangen wij
een gift.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Het beheer:
Het beheer van de financiën van de stichting Samen Vrienden is bij de penningmester.
Jaarlijks legt hij verantwoording af bij een benoemde kascommissie door het bestuur en
daarna in de vergadering bij het voltallige bestuur.
De besteding:
Wij bieden muzikale optredens aan in de verschillende huizen voor de cliënten, omdat zij
veelal niet meer mobiel zijn om ver weg te gaan.
Voor hen, de cliënten, doen wij het immers allemaal. Geld zien te verkrijgen om daarmee
ten behoeve van de cliënten allerlei zaken te bekostigen die niet uit het normale budget
betaald kunnen worden. In Den Haag gaat men er nog altijd van uit, dat de zorg zich dient te
beperken tot strikt noodzakelijke handelingen. Een dagje samen uit mag dan voor betrokken
cliënten fantastisch zijn, geld hiervoor beschikbaar stellen, is er echter niet bij. Gelet op de
bezuinigingen zal deze situatie de komende jaren zeker niet in positief opzicht wijzigen.
Meer dan ooit zal de financiële ondersteuning door sponsors en adverteerders dan ook
nodig zijn.
Reservering:
Wij sparen voortdurend, op een doelsparen rekening, voor vervanging van de rolstoelbussen
wanneer dit aan de orde is
Het beloningsbeleid:
Er is geen financiële beloning voor de bestuursleden. Zij zijn veelal ook zelf donateur en
moeten het doen met een schouderklopje.

Optionele gegevens
•
•
•
•
•
•
•

het RSIN of fiscaal nummer: 816111509
het postadres - penningmeester J. Ruijsdaellaan 29, 1741KT, Schagen
telefoonnummer 06-51777836 e-mailadres: j.wiskerke@quicknet.nl
nummer van de Kamer van Koophandel: 41240378
bankrekening: NL37 RABO 0102 4853 21
bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: zie de website knop bestuurlijk.
een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen: jaarverslag zie de website knop
bestuurlijk.

