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Beleidsplan Stichting Vrienden van Laarstede 2023 
 

 

 

1 Doelstelling  

Het beleid van de stichting is er op gericht financiële middelen te verzamelen om de 

doelstelling, zoals omschreven in artikel 2 van de Statuten te verwezenlijken.  

 

De stichting streeft na om jaarlijks minimaal een project/activiteit mogelijk te maken waardoor 

het welzijn van de bewoners van Laarstede en zelfstandig wonende ouderen in Bernheze wordt 

bevorderd.  

 

2 Verwerving middelen 

Doel is om in deze planperiode minimaal € 2500 aan donaties en sponsorgelden te verwerven.  

Daarvoor vinden de volgende wervingsactiviteiten plaats: 

- Folders neerleggen op veel bezochte plaatsen om de naamsbekendheid te verhogen;  

- Publicaties in de Mooi Bernheze Krant; 

- Benaderen van lokale bedrijven door een mailing met brieven en folders; 

- Particulieren wijzen op de mogelijkheid om een (fiscaal aftrekbare) donatie te doen; 

- De stichting presenteren tijdens evenementen; 

- Het houden van een statiegeldactie bij de lokale supermarkt; 

- Deelnemen aan de actie Rabo Clubsupport. 

 

3 Besteding middelen 

Projecten en activiteiten komen voor financiering door de stichting in aanmerking, als ze 

duidelijk gericht zijn op het welzijn van de bewoners. Zorg gerelateerde voorzieningen komen 

niet voor ondersteuning in aanmerking, zulks ter beoordeling door het bestuur. 

Aanvragen van projecten en activiteiten worden ingediend bij het bestuur. Deze beslist 

hierover met meerderheid van stemmen.  

Iedereen kan aanvragen indienen. Deze dienen vergezeld te gaan van een deugdelijke 

kostenraming of offerte.  

 

4 Vermogensbeheer  

Het beschikbare vermogen van de stichting wordt beheerd door het voltallige bestuur. Voor de 

afwikkeling van de dagelijkse financiële zaken is de penningmeester verantwoordelijk.  

 

5 Taakverdeling  

Het bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan een voorzitter, een secretaris/penningmeester en 

drie leden. Bij aanvang van het jaar 2023 was er een vacature. Het bestuur zoekt een 

kandidaat. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar, gedocumenteerd met een 

agenda en een geaccordeerd verslag.  

 

6 Verantwoording  

De resultaten worden verantwoord in een jaarverslag en een financieel verslag. De opmaak 

hiervan worden gedaan door de secretaris/ penningmeester. De goedkeuring door het bestuur 

wordt op deze stukken vastgelegd. Hiermee wordt aan de penningmeester decharge verleend.  
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7 Status van de bestuursleden  

De bestuursleden van deze stichting hebben de status van ‘vrijwilliger’. Zij werken dus 

onbezoldigd. Alleen onkosten worden, na goedkeuring door het bestuur, vergoed op basis van 

een ingediende declaraties.  

 

8 Contactgegevens  

Naam : Stichting Vrienden van Laarstede  

Adres : Hoogstraat 14, 5388 EC Nistelrode  

Telefoon : 0412-403639  

Email : secretaris@vriendenlaarstede.nl 

Website: www.vriendenlaarstede.nl 

Inschrijving KvK: 80106404 

Btw-id nummer: NL003418846B23 

Bank: NL25RABO 0358 6746 62 

 

9 Bestuursleden per 1-1-2023 

Annie van Gestel (voorzitter) 

Wim Timmers (secretaris/penningmeester) 

Wim van Lith 

Diny van der Zanden 

(vacature) 

 

10 Bestemming Liquidatiesaldo  

Bij liquidatie zal de stichting het saldo doneren aan een instelling die een soortgelijk doel als 

de Stichting Vrienden van Laarstede heeft. Dit zoals bepaald in artikel 14 lid 3 van de statuten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 januari 2023 

 

 

 

 

 

W.C.J. Timmers, 

secretaris 
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