Stichting Vrienden van de Warrenhove

Beleidsplan Stichting Vrienden van de
Warrenhove
Doelstelling:
Het aan Woonzorgcentrum de Warrenhove te Drachten, de Warren 8 en de
bijbehorende aanleunwoningen beschikbaar stellen van geldmiddelen
voor voorzieningen die niet uit het reguliere budget van Zorggroep Liante en de
Warrenhove gefinancierd kunnen worden.
( Woonzorgcentrum de Warrenhove is een instelling voor ouderen)
ANBI:
De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) onder fiscaalnummer 81.61.76.255.
Giften, schenkingen en legaten kunnen daarmee als aftrekpost bij de Belastingdienst
worden opgevoerd en zijn er geen successierechten over verschuldigd.
Kamer van Koophandel:
Stichting Vrienden van de Warrenhove staat ingeschreven in het Handelsregister
Kamer van Koophandel onder nummer 41002888.
Statuten:
Stichting Vrienden van de Warrenhove is 10 april 1987opgericht. Dit is statutair
vastgelegd ten kantore van notariskantoor Vellinga Wiersma te Drachten.
Vanwege de fusie met Zorggroep Liante op 01 -01-2009 zijn de statuten op 26 maart
2009 gewijzigd.
Bestuurssamenstelling:
De heer P.Verdenius
De heer J.Inia

Voorzitter
Penningmeester
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De heer R.Kobes
Mevr.D.v.d.Weerd
Mevr.G.Westra

Secretaris
Lid
Lid

Contactgegevens:
Naam: Stichting Vrienden van de Warrenhove
Adres: p/a R.Kobes, ’t Leger 38, 9202 VW Drachten
Telefoon: 0512-542050
Email: Vrienden.Warrenhove@kpnmail.nl
Website: Zorggroep Liante, locatie de Warrenhove
Werkzaamheden:
De Vrienden van de Warrenhove komen twee maal per jaar bijeen in de maanden
maart en oktober. De secretaris stuurt voorafgaand een agenda die is afgestemd met
de
voorzitter. In deze vergaderingen worden o.a. de wensen van de locatieleiding, de
financiële administratie en de stand van zaken betreffende de donateurs besproken.
Van elke vergadering wordt een concept verslag gemaakt die, na instemming van de
voorzitter, binnen twee weken na de vergadering verzonden wordt aan de Vrienden
en de Locatieleider van de Warrenhove. Het verslag wordt in de eerstkomende
vergadering besproken en vastgesteld. Het definitieve verslag wordt getekend door
de voorzitter en de secretaris.
Mocht er reden toe zijn dan roept de voorzitter tussentijds de leden bijeen voor
overleg.
Elk jaar maakt de secretaris een activiteitenverslag van het afgelopen jaar. In dit
overzicht worden de werkzaamheden van de Vrienden in het afgelopen jaar in
hoofdlijnen beschreven.
Dit activiteitenverslag wordt na goedkeuring door de Vrienden op de Website
geplaatst.
Beloningsbeleid:
De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de
Stichting vergoed.
( Statuten Artikel 3, lid 2 en 3)
Werven donateurs
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De Vrienden werven donateurs middels een folder, een artikel in de huiskrant, de
kabelkrant van de Warrenhove en deelname aan fancy fairs. De penningmeester legt
de giften van de donateurs vast
en verantwoordt deze middels een lijst. De secretaris stuurt in samenspraak met de
penningmeester jaarlijks een herinneringsbrief aan de donateurs.
Contante giften kunnen in de bus van de Vrienden van de Warrenhove, in de hal van
de Warrenhove, gedeponeerd worden. Twee keer per jaar wordt de bus geleegd
door de penningmeester.
De contante giften worden ter plaatse geteld door de penningmeester en
receptioniste van de Warrenhove. De penningmeester stort het totaalbedrag op de
bankrekening van de Vrienden.
Beheren financiële middelen:
Stichting Vrienden van de Warrenhove beschikt over een bank en spaarrekening. De
penningmeester beheert deze en stelt een jaarrekening op van inkomsten en
uitgaven.
In elke vergadering doet de penningmeester verslag over het vermogen van de
Stichting. De jaarrekening wordt besproken en vastgesteld in de maart vergadering.
Eenmaal per jaar komt de kascommissie bijeen om de financiële administratie te
controleren.
De goedgekeurde jaarrekening wordt op de website van de Vrienden geplaatst.
Besteden van de financiële middelen:
De locatieleider komt in de vergadering met voorstellen, voorzien van een
prijsindicatie, voor voorzieningen die niet uit het reguliere budget gefinancierd kunnen
worden.
De Vrienden beoordelen de aanvraag aan de hand van de doelstelling van de
Stichting. Als de aanvraag door het merendeel van de leden gehonoreerd wordt kan
het aangevraagde project uitgevoerd worden.
Fondsen:
Bij aanvragen van grote projecten worden ook fondsen en sponsoren
aangeschreven. Bedragen die worden toegekend door deze fondsen en sponsoren
worden gestort op de
rekening van de Vrienden. Bij realisatie van het desbetreffende project worden deze
bedragen overgemaakt aan Zorgggroep Liante, locatie de Warrenhove.
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