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Inleiding
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek beschrijft in dit document haar doelstelling, werkwijze,
fondsenwerving, sociale media, de ondersteuningsprojecten en de begroting voor het jaar 2021.
Doelstelling
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd in 2011. Dit beleidsplan is opgesteld in het kader van de
ANBI regeling en wordt ieder jaar geactualiseerd. De doelstelling van de stichting is eind 2013 aangepast, zie
statutenwijziging 2013.
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.
Het doel van de stichting omvat voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als algemeen
nut beogende instelling als bedoelt in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Werkwijze
De stichting 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 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 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 doet geen financiële uitkeringen. Zo voorkomt zij dat schenkingen (in)direct bijdragen aan
particuliere inkomensvorming. Projecten die ze realiseert, blijven eigendom van de Stichting Vrienden
van Zorgboerderij Oliehoek.
d) De stichting 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 de stichting, 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.
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Werving en beheer van fondsen en vrienden
De stichting zet zich in voor het ontwikkelen van een regionaal netwerk van particulieren, bedrijven 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. De
zorgboerderij profileert zich op streekmarkten, open dagen en in de regionale media. Vrienden, particulieren,
bedrijven en organisaties die de doelstelling van de stichting ondersteunen weten daar de stichting te vinden.
De werving van fondsen gebeurt hoofdzakelijk door het aanvragen van bijdragen voor een specifiek project
volgens de voorwaarden van een bepaald fonds als ook door middel van het goed onderhouden van relaties.
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.
Vanwege de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van de stichting kunnen vrienden zich periodiek
vast leggen op een vijfjaarlijkse gift. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Sociale media
De stichting bereikt haar (toekomstige) vrienden door middel van een eigen ‘kopje’ stichting op de website van
de zorgboerderij: http://www.zorgboerderijoliehoek.nl/stichting maar ook via facebook, nieuwsbrieven en
folders volgens de richtlijnen van de AVG.
In 2021 zal de stichting via Facebook actief zijn, zodat steeds meer geintresseerden op de hoogte kunnen worden
gehouden van alle activiteiten die worden georganiseerd. De stichting hoopt op 230 volgers per 31 december
2021.
Transparantie
De stichting 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, www.zorgboerderijoliehoek.nl, publiceert het bestuur de jaarverslagen, beleidsplannen en
begrotingen.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat vanaf
die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens
geldt dan niet meer. De AVG versterkt de positie van betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden
verwerkt). Zij krijgen nieuwe rechten op het gebied van privacy. Organisaties die persoonsgegevens verwerken
krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen
dat zij zich aan de wet houden.
De stichting vraagt toestemming aan betrokkenen om hun persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en
gebruiken. Dit doet zij door middel van een toestemmingsformulier, waarin de stichting verklaart dat zij
geheimhouding bewaard over de persoonsgegevens en dat deze gegevens nooit voor andere doeleinden zal
worden gebruikt.
Uitbreiding
De stichting is voornemens haar doelstelling en werkwijze verder uit te breiden in 2021. De uitbreiding ligt
gelegen in de driehoeksverhouding die de Zorgboerderij bedrijft: Zeldzame landbouwhuisdieren – Natuurbeheer
- Zorg. De zorgboerderij werkt vooral met cliënten met een beperking die hun dagbesteding doorbrengen op de
boerderij. De zorgboerderij is daarnaast een leerbedrijf voor mbo leerlingen die stage lopen voor hun opleiding
dierverzorging of opleiding tot begeleider in de zorg. De boerderij is vooral een fokcentrum voor lakenvelder
koeien en stieren en houdt zeldzame landbouw huisdierrassen. Cliënten verzorgen de dieren en hun verblijven.
Zij werken mee op het land, alwaar natuurbeheer hoog in het vaandel staan.
Een nieuwe visie en missie zal uitgewerkt worden en zo nodig worden de statuten aangepast.
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Bestuur
De stichting streeft naar een oneven aantal bestuursleden. Zij worden benoemd voor de duur van maximaal vier
jaar, waarna een ledenverkiezing volgt. Bij een vacature wordt zo spoedig mogelijk, doch binnen drie maanden
na het ontstaan van een vacature, een opvolger benoemd. In de tussentijd vormen de overgebleven leden het
wettig samengesteld bestuur.
Samenstelling van het bestuur:
Bestuursleden:

Namen:

Voorzitter

Sandra Oliehoek

Secretaris en commissaris Sylvia van
intern
Breukelen
Penningmeester
Patricia Toet

In

Uit

13-12-2011

Nvt

herkozen 31-12-2015 /
30-09-2019

1-5-2016

Nvt

herkozen 21-01-2020
herkozen 10-05-2017

2-5-2013

Nvt

Algemeen lid

Astrid Verboom

14-11-2017

Nvt

Commissaris PR

Nathalie Alblas

1-9-2017

Nvt

Wet Normering Topinkomens (WNT)
Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen
in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen
bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de
bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en worden voor een termijn van vier jaar gekozen.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 november 2016 vastgesteld dat de
stichting niet onder de Wet Normering Topinkomens valt.
Ondersteuningsprogramma 2020
Het bestuur van de stichting 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 doel of
project ook voor die activiteit worden ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel kiest het bestuur een
passende bestemming.
Doelen
In 2021 hoopt de stichting inkomsten te genereren voor de volgende Coronavrije doelen:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Donateursdag: de nadruk ligt dit jaar op een gezellige dag voor allemaal. Hiermee wordt op een luchtige
manier de sociale omgang bevordert tussen cliënt, donateur en vrijwilligers. De stichting zal haar dank
uitspreken aan donateurs voor hun financiële steun.
Cursus sociale vaardigheden of weerbaarheidstraining: Deze cursussen worden jaarlijks door de stichting
aangeboden om cliënten te helpen bij het verwoorden van emotionele situaties; het bespreekbaar te maken en
om samen tot oplossingen te komen.
Fietsplan: jaarlijkse bijdrage voor reparatie en onderhoud van de bedrijfsfietsen.
Uitje naar Pluimveemuseum: Met alle cliënten naar het museum, een educatieve dag met een heerlijke lunch.
Bijenhotel: is niet allen leuk en leerzaam, maar hiermee helpen we ook de bijen te overleven.
Egg hangstoelen: zijn heerlijk om in te zitten na een dag hard werken of tussendoor om even tot rust te komen.
Grondfrees: een bijdrage in de aanschaf van een frees. Hiermee kunnen zaaibedden worden aangelegd om zo de
bijen in de natuur een handje te helpen.
Maak je droom waar: een jaarlijks terugkerend uitje naar Utrecht, die door Stichting Welzijn Gehandicapten
Nederland SWGN de droom waar maakt van verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten in Nederland.
Kerst/Nieuwjaarslunch: Een feestelijke lunch om elkaar te geluk te wensen en te bedanken voor het
afgelopen jaar en vooruit te kijken naar een mooi nieuw jaar.
_______________________ Beleidsplan 2021 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek __________________5

Begroting 2021
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek

Begroting

Begroting winst- en verliesrekening

2021
€

Baten
Donateurs en particulieren

2.000

Bedrijven en organisaties

500

Fondsen en stichtingen

1.000
totaal baten

3.500

Lasten
Doelen

5.625

Kantoorartikelen

100

Kamer van Koophandel

50

Bankkosten

175

Bestuurskosten *)

1.000

Representatiekosten

100

Automatisering

75

Vormgeven uitingen/drukwerk

250

Website

100

Porti

50
totaal lasten

7.525

Rentebaten

0

Resultaat te onttrekken van het eigen vermogen

-4.025

*) Binnen de bestuurskosten worden notariskosten opgenomen vanwege uitbreiding van de doelstelling.
In 2021 worden de lasten deels betaald uit het eigen vermogen en deels uit ontvangen bijdragen. Bijdragen zullen
worden aangevraagd voor een bijenhotel, een grondfrees en de egg hangstoelen.

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek
Eigen vermogen

Begroting
2021
€

Beginsaldo 1-1-2021

6.119

Af: begroot resultaat 2021

-4.025

Eindsaldo 31-12-2021

2.094
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Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek

Begroting

Specificatie op de begroting winst- en verliesrekening

2021
€

Donateurs en particulieren
Giften

1.500

Periodieke gift in geld

500
Donateurs en particulieren

2.000

Bedrijven en organisaties
500
Bedrijven en organisaties

1.000

Fondsen en Stichtingen
1.000
Fondsen en Stichtingen

1.000

Totaal opbrengsten

3.500

Lasten
Doelen:
Donateursdag

250

Cursus sociale vaardigheden

750

Uitje cliënten Pluimveemuseum, educatie en lunch, vervoer

750

Bijenhotel

1.500

Egg hangstoelen

500

Grondfrees voor zaaibedden

250

Fietsplan

750

Muziekfestival 'Maak de droom waar'

350

AED apparaat

175

Kerst/Nieuwjaarslunch

350

Doelen

5.625

Overhead
De overhead zijn indirecte kosten (overige lasten) die samenhangen met de directe uitvoering van taken
binnen de doelstelling van de stichting. Het percentage overhead wordt berekend ten opzichte van de totale
lasten.
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek
Overhead

Begroting
2021
€

Lasten
Doelen

5.625

Overige lasten

1.900

Totale lasten

7.525

Overheadpercentage t.o.v. de totale lasten

25,2

De overige lasten hebben betrekking op de kantoor- en bestuurskosten, de automatisering, vormgeving
uitingen/drukwerk, website, porti en bankkosten.
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