Hoofdlijnen Beleidsplan $tichting vrienden van Ed

1.

Doelstellino van de Stichtino:
"het bevorderen van participatie en integratie in de samenleving van personen met
een handicap in de gemeente Opmeer en aangrenzende gebieden, door het ter
beschikking stellen van Íinanciële middelen benodigd voor deze participatie en/of
.

integratie"

De Stichtins tracht haar doel onder$eer te verwezenliiken door:

o
o
o

Het organiseren van initiatieven , evenementen of anderszins voor het
ophalen van middelen voor de ondersteuning van personen met een handicap
met als doel participatie in de maatschappij.
Het stimuleren en financieelondersteunen van initiatieven, die participatie
enlof integratie in de samenleving beogen van personen met een handicap. ,
Het venichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de
ruimste zin veóand houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Bestuurders ontvangen geen vergoeding.
Het geld dat wordt ingezameld gaat, na eventuele afrrek van gemaakte kosten, naar
personen met een handicap in de gemeente Opmeer en aangrenzende gebieden. De
vergoeding kan eveneens in natura zijn.
3.

De wiize w,aarop de Stichtins haarfondsen en sponsors werfr.

Sponsors en fondsen worden ac{ief benaderd voor het doen van een gift.

Via de website www.stichtingvriendenvaned.nlen via sociale media worden sponsors
en fondsen op de hoogte gehouden van de acties en de personen die worden
ondersteund door de Stichting. Ook zal tenminste I maal per jaar een nieuwsbrief
worden opgesteld.
Sponsoracties worden gecoórdineerd door de werkgroep sponsors. Elke actie wordt
planmatig aangepakt en de te organiseren aclies gaan ter goedkeuring naar het
bestuur van de Stichting.
4. Aanvraqen voor een financiële biidraqe en toekennins dan wel afifrriizino

Personen met een handicap in de gemeente Opmeer en aangrenzende gebieden
kunnen via de mail een aanvraag doen voor een bijdrage. Een aanvraag moet
worden voozien van motivatie en moet passen binnen de doelstelling.
Aanvragen zullen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen.
Het bestuur besluit of een bijdrage wordt toegekend of wordt afgewezen.
Een aanvraag kan worden afgewezen als het doel buiten de doelstellingen van de
Stichting valt. Ook kan een aanvraag worden afgewezen als op het moment van de
beoordeling niet voldoende geld in kas is ondanks dat wordt voldaan aan de
doelstellingen van de Stichting.

5.

Verantwoordino
De penningmeester maakt jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het kalendedaar
de staat van baten en lasten op, met toelichting, van de Stichting op. Voordat de staat
van baten en lasten, met toelichting op de website wordt geplaatst, zal deze eercte
door het bestuurworden vastgesteld en worden ondertekend.

Dlt beleidsplan is onoesteld door het bestuurvan de Stichtino vrtpnden vqn Ed te
De Weere en vastaesteld door het bestuur mJ! april 2018.
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