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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Norbertus. Het plan omvat een overzicht
van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het
plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Norbertus,
Mieke Dekkers – van der Valk
Voorzitter
18 februari 2022
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1. Profiel van de stichting Vrienden van Norbertus
De Stichting Vrienden van Norbertus zet zich onder andere in voor:
a. De exploitatie van de rolstoelbus ten behoeve van de bewoners van de Gennepse zorgcentra en
rolstoelafhankelijke inwoners van de gemeente Gennep.
b.

De bus wordt ingezet voor uitstapjes ten behoeve van de doelgroep.

c.

Het faciliteren/beschikbaar stellen van onder andere iPads en een Qwiek-up voor de bewoners
van de zorgcentra.

2. De doelstelling
Statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Norbertus is:
- het verlenen van materiële steun aan de Gennepse zorgcentra;
- het steunen van de niet gesubsidieerde activiteiten van de zorgcentra of soortgelijke
instellingen in Gennep en omgeving
De stichting doet dit zonder winstoogmerk.
Het actueel beleid is erop gericht de operationele kosten van onder andere de rolstoelbus, welke in
2020 is vervangen, te genereren door middel van fondswerving vanuit diverse activiteiten, zodat de
bus in ruime mate kan worden ingezet ten behoeve van de bewoners van de zorgcentra en waar
mogelijk andere zorgbehoevende ouderen in de gemeente Gennep.
De huidige bewoners van de zorgcentra zijn aanzienlijk minder mobiel dan zo’n tien jaar terug. Een
goed onderhouden bus met moderne voorzieningen betekent meer comfort voor de bewoners en
meer bedieningsgemak voor de chauffeur en begeleiders.
3. De werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting Vrienden van Norbertus zijn onder andere gericht op het
beschikbaar stellen van een rolstoelbus ten behoeve van de bewoners van de zorgcentra in Gennep.
In toenemende mate staat de Stichting open voor de inzet van de bus voor andere thuiswonende
zorgbehoevende ouderen in de gemeente Gennep.
De rolstoelbus wordt gereden door een groep vrijwilligers en bijgestaan door een aantal begeleiders bij
het maken van de uitstapjes. De coördinatie van de deelnemers aan de uitstapjes geschiedt in nauwe
samenwerking met de medewerkers van zorgcentra.
Door de stichting worden activiteiten georganiseerd met onder andere loterijen, een kienmiddag, een
wandeltocht en andere activiteiten ten behoeve van de werving van fondsen om aldus de aanschaf en
exploitatie van met name een rolstoelbus te kunnen realiseren.

De Stichting werkt samen met de Zorgcentra in Gennep, zoals Norbertushof en Libermannhof.

4. Organisatiestructuur
De Stichting heeft een beperkte opzet. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 6 leden,
minimaal bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, maar streeft ernaar in ieder geval één keer te
vergaderen voor iedere actie. Jaarlijks is er overleg met de vrijwilligers, die zich met name
inzetten voor de uitstapjes met de rolstoelbus. Pantein faciliteit vergaderruimte voor bestuur en
andere overlegstructuren.
Het bestuur geniet geen beloning voor haar werkzaamheden.
Behoudens de bestuurlijke taken verlenen de leden van het bestuur ook actieve ondersteuning aan de
uitvoerende werkzaamheden rondom acties en daarnaast heeft het bestuur een coördinerende rol met
betrekking tot de vrijwilligers.
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5. Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige manier en wel door het organiseren van acties.
Daarnaast brengt de stichting jaarlijks een nieuwsbrief uit om naast een dankwoord de stichting onder
de aandacht te brengen en te houden bij sponsoren en donateurs.
Werving van fondsen vindt aldus plaats door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen/legaten;
- opbrengsten uit acties.
Het bestuur vervult een actieve rol bij de fondsenwerving.
Fondsenwerving is met name gericht op het vervangen van de rolstoelbus en het verkrijgen van dekking
voor de jaarlijkse exploitatiekosten.
6. Beheer van fondsen
Het beleid van de stichting is gericht op een optimale bescherming van het vermogen. Geen van de
bestuurders van de stichting is zelfstandig bevoegd.
Overschotten die worden gerealiseerd ten opzichte van de jaarlijkse exploitatiekosten worden
toegevoegd aan de bestemmingsreserve ten behoeve van de vervanging van de bus en
andere beschikbaar gestelde faciliteiten, zoals iPads en een Qwiek.Up voor bedlegerige
clienten. Indirecte kosten worden geminimaliseerd.
Beleggingen worden vermeden. De stichting belegt haar gelden uitsluitend op al dan niet
rentegevende spaarrekeningen of deposito’s, waarbij de ingelegde spaargelden per bank zijn
gewaarborgd door de overheid tot €100.000,00.
7. Besteding van fondsen
De fondsen worden gebruikt voor de exploitatie van de rolstoelbus en aanschaf en vervanging van
overige faciliteiten ten behoeve van de doelgroep van de stichting.
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