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Inleiding
De stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek (Stichting VZO) beschrijft in dit
document haar werkkader, beleidsvoornemens, de ondersteuningsprojecten en de
begroting voor 2015.
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Stichting VZO is opgericht en notarieel geregistreerd in 2011. Dit beleidsplan is opgesteld
in het kader van de ANBI regeling en wordt ieder jaar geactualiseerd.
Sandra Oliehoek (bestuursvoorzitter)
Januari 2015
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1 Doelstellingenwerkterrein
De doelstelling van de stichting is eind 2013 aangepast, zodat deze beter aansluit op de
doelen van de stichting.
De stichting heeft als doel het verlenen van morele en financiële steun voor de aanschaf
van voorzieningen bij Zorgboerderij Oliehoek te Wassenaar, welke zijn bestemd voor
(jong) volwassenen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De stichting beoogt
hiermee primair het scheppen van voorwaarden voor een veilig en prikkelarm werk- en
leerklimaat en de maatschappelijke integratie van mensen met een beperking.
* zie statuten 2013

2 Werkwijze

Stichting VZO 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 Oliehoek.
Voor wat betreft de uitvoering van dit ondersteuningsprogramma worden de volgende
beleidslijnen gehanteerd:
a. De stichting VZO 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 VZO 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 VZO doet geen financiële uitkeringen. Zo voorkomt zij dat schenkingen
(in)direct bijdragen aan particuliere inkomensvorming. Projecten die ze realiseert, blijven
eigendom van de stichting VZO.
d. De stichting VZO 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. Voor de financiering van projecten in het programma van stichting VZO, 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.

2.1 Transparantie
De stichting VZO 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 Oliehoek publiceert het bestuur de
jaarverslagen, beleidsplannen en begrotingen.
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3 Bestuur
Stichting VZO is eind 2011 opgericht. Eind 2012 werd een traject opgestart om het
bestuur te professionaliseren. In 2013 is deze professionalisering voortgezet door
deelname aan een training Bestuur & Management bij Fonds 1818. Tevens wordt het
bestuur in 2013 uitgebreid met nieuwe functies. Eind 2013 is er door 2 bestuursleden
een seminar bijgewoond van de kamer van Koophandel over wetten en regels voor
verenigingen en stichtingen.
Stichting VZO streeft naar een oneven aantal bestuursleden. Zij worden benoemt voor de
duur van maximaal 3 jaar, waarna een ledenverkiezing volgt. Bij een vacature wordt zo
spoedig mogelijk een opvolger benoemt. In de tussentijd vormen de overgebleven leden
het wettig samengesteld bestuur.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Penningmeester
Hoofd Fondsenwerving
Pr-functionaris
Secretaris en Commissaris Intern

:
:
:
:
:

Sandra Oliehoek
Patricia Toet (per juni 2013)
Arnoud Vrugteman (per juni 2013)
Saskia Cossee-Snijder (per september 2013)
Sanneke Braaksma (per juni 2013)

4 Wervingenbeheer vanfondsen
Stichting VZO 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
VZO 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.
In 2015 zullen er een aantal verschillende fondsen en Lionsclubs aangeschreven worden.
Het zal in ieder gaan om de Lionsclub Den Haag 1, Van Ommeren stichting en het Fonds
verstandelijk gehandicapten.
Daarnaast zet de Stichting zich in voor het ontwikkelen van een regionaal netwerk van
particulieren en organisaties die bereid zijn om de activiteiten voor mensen met een
beperking moreel, praktisch of financieel te ondersteunen. Dat gebeurt door het werven
van “vrienden” die de stichting met hun donatie helpen.
In 2015 verwacht het bestuur maximaal € 10.500 te kunnen werven. Dit geld wordt zo
snel mogelijk besteed aan vastgestelde projecten.
De indirecte kosten hebben enkel betrekking op overheadkosten. In 2015 is hier
ongeveer 6,8% voor gereserveerd. Naarmate de stichting langer bestaat,
professionaliseert en meer bekendheid geniet hopen we dit percentage te kunnen
verlagen.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten.
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Ondersteuningsprogramma2015
Het bestuur van stichting VZO 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.
In 2015 hoopt de stichting voldoende inkomsten te genereren voor:
Project 1:Deelname aan de ‘Pannenkoekdag’ i.s.m serviceflat Zomerland
Project 2:Op pad met de fluisterboot
Project 3:Donateursdag
Project 4:Aanschaf elektrische bakfiets
Project 5:Bezoek aan het Museum Oud Hollandse Koeienrassen
Project 6:Cursus persoonlijke hygiëne
Project 7:Reservering van een bedrag voor onvoorziene projecten
Het realiseren van deze projecten kost ongeveer € 8.100.
Deze inschatting is gebaseerd op een globale oriëntatie bij mogelijke leveranciers.
Projecten gaan pas door als ze volledig gefinancierd kunnen worden. Op dat moment
volgt een formeel offertetraject.
Indien er in 2015 meer inkomsten worden gegenereerd, bepaalt het bestuur waaraan
deze besteed mogen worden. Bij onvoldoende relevante projecten worden deze baten
doorgeschoven naar het bestedingsprogramma 2016.
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6 Begroting2015
Omdat de stichting VZO onlangs pas is opgericht, is de begroting gebaseerd op
aannames. Bij minder inkomsten zal zij ook minder uitgeven.

Begroting 2015
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek
Begroting winst- en verliesrekening
Baten

Donateurs en Vrienden

€ 2.000,00

Bedrijven en Organisaties
Fondsen en Stichtingen

€ 500,00
€ 8.000,00
€ 10.500,00

Lasten
Doelen
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Instandhouding Rechtspersoon
Bestuurskosten
Automatisering
Drukwerk/inlegvel
Kosten fondsenwerving en PR/website
Rente

€ 8.100,00
€ 75,00
€ 60,00
€ 230,00
€ 180,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 8.820,00
€ 20,00

Resultaat te bestemmen aan eigen vermogen

€ 1.700,00
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