Beleidsplan Stichting Vrienden van het Maartenhuis
1. De doelstelling van de stichting is:
a. het financieren van zaken ten behoeve van de doelgroep, te weten: bewoners van
Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis, gevestigd te De Koog op Texel, met een
verstandelijk handicap met een zorgvraag die niet van overheidswege of door
voorliggende voorzieningen kunnen worden vergoed;
b. het verwerven van fondsen ter financiering van de onder 1.a. genoemde zaken;
c. het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen bestemd om te worden
aangewend ten behoeve van de doelgroep;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
2. Actueel beleid van de Stichting
Het beleid is erop gericht, het vermogen aan te wenden ter financiering van zaken ten
behoeve van de doelgroep, die niet van overheidswege of door voorliggende
voorzieningen kunnen worden vergoed. Het bedrag van de bijdrage kan nooit hoger zijn
dan het vermogen van de Stichting. Aanvragen voor een bijdrage dienen schriftelijk te
worden ingediend. Na het ontvangen van een aanvraag, wordt door de stichting getoetst
of de aanvraag voldoet aan de criteria van de doelstelling. Daarnaast wordt gekeken
naar de relevantie voor het Maartenhuis en of de aanvraag past binnen het vermogen
van de Stichting.
3.Werkzaamheden van de Stichting
De penningmeester bewaakt de financiële afspraken. Er worden besprekingen gevoerd
over aanvragen/projecten, welke binnen de doelstelling van de stichting vallen. Er zal
door de Stichting correspondentie gevoerd worden met aanvragers van projecten. De
public relations wordt actueel gehouden via foldermateriaal en een jaarlijks uit te
brengen nieuwsbrief. Het beheer van het vermogen is in handen van de Stichting,
eventueel in overleg met de huisbank. Het actueel houden van de statuten van de
Stichting staat minimaal eenmaal in de drie jaar op de agenda van een vergadering.
4. Wijze werving fondsen/giften
Het regelmatig onder de aandacht brengen van de doelstellingen van de Stichting en de
gerealiseerde projecten en het verzoeken om schenkingen en donaties. Het via een flyer
werven van donateurs en binnenhalen van giften.
5. Beheer vermogen
Het vermogen wordt gestort op een bankrekening op naam van de Stichting waarbij
ernaar gestreefd wordt om een zo hoog mogelijk rente te ontvangen over het ingebrachte
saldo.
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6. Besteding vermogen
Zonder toetsing aan de doelstelling kunnen geen gelden worden verstrekt. Bij
goedkeuring van het project, worden de toegezegde gelden pas verstrekt, als bewijs is
geleverd, dat de financiering van het gehele project sluitend is. Uitgangspunt is dat er
nooit meer kan worden uitgegeven dan wat er aan saldo op de bankrekening van de
Stichting staat.

Goedgekeurd, maart 2015

* Dit beleidsplan zal iedere twee jaar worden geactualiseerd.
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