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1.  Inleiding 
 
Dit beleidsplan beschrijft, op basis van het gestelde in haar statuten, het werk dat de 

stichting doet, de manier waarop de stichting geld werft, het beheer van het vermogen van 
de stichting en de besteding van het vermogen van de stichting. Hierna zal puntsgewijs op 
deze onderwerpen worden ingegaan. 

 
2.  Het werk dat de stichting doet 
 
De Stichting Vrienden van Parc Spelderholt draagt bij aan het realiseren van concrete 

projecten op Parc Spelderholt die niet uit de reguliere exploitatie kunnen worden bekostigd, 
mits deze projecten zijn ter ondersteuning van het concept van wonen, leren en werken van 
jongeren met een verstandelijke  beperking.  Eveneens draagt de Stichting Vrienden van 

Parc Spelderholt in belangrijke mate bij aan het tot stand komen van het studiefonds. Met dit 
fonds wil zij het mogelijk maken dat kinderen van ouders/vertegenwoordigers die niet over 
voldoende financiële middelen beschikken toch op Parc Spelderholt kunnen wonen, leren en 

werken. 
 
3. Wat willen we in deze beleidsperiode concreet bereiken 

 
Dit beleidsplan omvat een relatief korte periode. Naast de opstart van de stichting (in 2016) 
willen we (1) voor ultimo 2017 bereikt hebben dat de vervoermogelijkheden voor de 

studenten van en naar activiteiten geoptimaliseerd zijn. Hiertoe willen we twee 9-persoons 
busjes aanschaffen. En (2) op het terrein van Parc Spelderholt is behoefte aan (duurzaam) 
tuinmeubilair en opslagruimte hiervoor. Ook dit willen we graag in deze beleidsperiode 

realiseren. Dit naast de financiële ondersteuning zoals hiervoor onder punt 2 aangegeven. 
 
4.  De manier waarop de stichting geld werft 

 
De Stichting Vrienden van Parc Spelderholt werft gelden op de volgende wijze: 

- Bedrijven, organisaties, (semi-)overheden en privé personen kunnen maatschappelijk 

partner van de Stichting Vrienden van Parc Spelderholt worden. De kosten hiervan 
bedragen € 1.000 per jaar. 

- De Stichting Vrienden van Parc Spelderholt organiseert fundraising events. 

 
5.  Het beheer van het vermogen van de stichting  
 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur. Een van de bestuursleden 
fungeert als penningmeester. De penningmeester legt periodiek verantwoording af aan het 
bestuur door middel van een verslag van uitgeoefende activiteiten. Het vermogen van de 
stichting wordt aangehouden op een bankrekening bij de Rabobank.   

 
Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting. De kosten van 

werving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te 
staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting.  



 

Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (kalenderjaar) de 
balans en de staat van baten en lasten vast. Deze stukken worden ondertekend door alle 
bestuurders en opgenomen op haar website.   
 

6.  De besteding van het vermogen van de stichting 
 
Het vermogen van de stichting wordt besteed aan giften aan Parc Spelderholt ten behoeve 

van de onder punt 2 aangegeven doelen. Ten laste van het vermogen worden gebracht de 
noodzakelijke kosten voor het beheer van de stichting en eventuele kosten gemaakt voor de 
werving van gelden. De bestuurders van de stichting doen hun werk onbezoldigd en 

ontvangen geen vergoeding noch reiskosten noch vacatiegelden. 
Bij opheffing van de stichting wordt een batig liquidatiesaldo besteed aan algemeen nut 
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. 

 
Dit beleidsplan is conform het gestelde in de statuten van de stichting vastgesteld op 8 
november 2016. Het bestuur zal periodiek, doch uiterlijk in december 2017, bezien of het 

beleidsplan moet worden geactualiseerd. 
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