Beleidsplan 2019 stichting Vrienden van Spectrum
Inleiding
Het doel van de stichting Vrienden van Spectrum - hierna genoemd de stichting - is het verkrijgen van
gelden uit schenkingen en het beheren van deze gelden ten behoeve van de bewoners van het
wooncomplex "Spectrum" te Beilen, het verstrekken van financiële bijdragen voor projecten ter
bevordering van het welzijn en de ontspanning van gemelde bewoners. Deze giften worden met
name aangewend voor de exploitatie (in de ruimste zin van het woord) van elektrische bus(sen),
welke bus(sen) zal/zullen worden gebruikt om zowel bewoners van Spectrum naar en van diverse
gebeurtenissen, activiteiten en locaties in Beilen te vervoeren. Bovendien kunnen de giften worden
aangewend voor het vervoeren van andere (thuiswonende en mindervalide) ouderen naar en van
Spectrum, om aldus deel te kunnen nemen aan de diverse activiteiten in Spectrum, en aan de door
Spectrum georganiseerde activiteiten in Beilen, zodat meer(dere) activiteiten met grotere deelname
kunnen worden georganiseerd. Hierdoor kan het welzijn en de ontspanning van zowel de gemelde
bewoners als andere ouderen worden bevorderd en vereenzaming van beide doelgroepen (meer)
worden beperkt dan wel opgeheven, één en ander in de ruimste zin des woords.
De focus zal met name liggen op het verkrijgen en beheren van fondsen om de activiteiten van de
werkgroep ‘Busje komt zo … 😊’ te faciliteren, waarmee bovenstaande doelstellingen kunnen
worden gefaciliteerd en gerealiseerd.
Jaarlijks wordt i.o.m. de werkgroep ‘Busje komt zo … 😊’ - hierna genoemd de werkgroep - uiterlijk in
december een beleidsplan vastgesteld voor het volgend kalenderjaar. In dit beleidsplan worden de
bovengenoemde doelstellingen in werkdoelen vertaald.
Voor het jaar 2019 heeft de stichting als werkdoelen:
•
•
•

•

•

Goed financieel controle en beheer van de (toegezegde) giften, indien nodig en/of gewenst
met de reeds toegezegde medewerking van de controller van Zorggroep Drenthe
Ieder jaar uiterlijk in december samen met de werkgroep de doelstellingen/werkdoelen voor
het komend jaar definiëren
Zo mogelijk de (mogelijkheden van) sociale contacten van ouderen wonend in Spectrum,
wonend in andere wooncomplexen en/of thuiswonend te vergroten en te verbeteren, door
zoveel mogelijk de mogelijkheid te bieden om aan diverse activiteiten en evenementen deel
te nemen
In samenwerking met de werkgroep het goed exploiteren van de middelen van de stichting
(de reeds aangeschafte bus voor minder valide ouderen en de nog aan te schaffen
elektrische bus voor rolstoel gebonden ouderen) zodat deze ouderen wonend in Spectrum,
in andere wooncomplexen en/of thuiswonend, naar diverse activiteiten en evenementen in
Spectrum en in Beilen kunnen worden vervoerd om daaraan deel te nemen
In goed overleg met de werkgroep de aanschaf van een tweede elektrische bus geschikt voor
rolstoel gebonden ouderen onderzoeken en zo mogelijk aanschaffen, zodat ook deze groep
aan de diverse bovengenoemde activiteiten en bijeenkomsten kunnen deelnemen.

1. Lengte en geldigheidsduur
Het beleidsplan geldt in principe voor 1 kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december.
De lange termijndoelstelling is in de inleiding hierboven verwoord.
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2. Visie, missie en strategie
Visie:

Wij vinden dat de vereenzaming van vele ouderen in Beilen zoveel mogelijk moet worden
voorkomen of worden beperkt.

Missie: De stichting wil de werkgroep zo veel mogelijk faciliteren met het exploiteren van de
bus(sen) en daarmee ouderen meer mogelijkheden geven om aan diverse activiteiten
deel te nemen, zowel in Spectrum als buitenshuis in Beilen.
Strategie: met name ouderen in Beilen, zowel wonend in Spectrum en daarbuiten, op de hoogte
brengen van de mogelijkheden van het letterlijk en figuurlijk laagdrempelig vervoer met
de elektrische bus in Beilen, en het daadwerkelijk beschikbaar stellen van dit vervoer,
zodat deze doelgroep daadwerkelijk aan diverse activiteiten en bezoeken in Spectrum en
elders in Beilen deelneemt.
3. Ambities
De stichting wil met name de werkgroep faciliteren met middelen verkregen uit giften zodat zij
ouderen met behulp van het vervoer met de elektrische bus(sen) de mogelijkheden kunnen
bieden om meer, makkelijker en laagdrempeliger aan diverse activiteiten deel te nemen en zo
deze doelgroep meer te kunnen betrekken het sociale leven met name in Spectrum en zeker ook
in Beilen.
4. Huidige situatie
De eerste donaties zijn al ontvangen.
De eerste bus is aangeschaft en functioneel.
De werkgroep functioneert goed, vergadert in deze beginfase meerdere malen per maand in zeer
goede harmonie. De werkgroep functioneert bovendien doelmatig.
De groep vrijwilligers is (voldoende) groot, enthousiast en zeer bereidwillig.
De bus wordt tijdens openingstijden van garage Thalen daar gestald en gehaald.
M.a.w.: de eerdere doelstellingen zijn gehaald, zonder aanwijzingen en begeleiding van de toen
nog slapende stichting.
5. Strategische doelstelling en stappenplan
Zowel de stichting als de werkgroep streven met de mogelijkheden van vervoer met de
elektrische bus voor de (mindervalide) ouderen in Beilen meer sociale contacten en een betere
invulling van het leven na.
De stichting zal een controlerende en adviserende rol spelen naar de werkgroep en streven dit in
zeer goede harmonie te laten plaatsvinden.
Ook zal vanuit de stichting de contacten worden onderhouden met de bestuurder en controller
van Zorggroep Drenthe
Ondertussen is er bij de Rabobank een bankrekening geopend: NL91RABO 0335619193.
Stappenplan:
1. Zodra meer structureel gebruik wordt gemaakt van de bus in goed overleg met werkgroep in
2019 verdere fondsenwerving realiseren om daarmee de aanschaf de tweede bus voor
rolstoel gebonden passagiers te realiseren.
2. Overleg bestuursleden stichting: 1 x / maand behalve in de zomermaanden juli en augustus,
in principe op de eerste maandag van de maand om 10.00 uur, locatie Spectrum.
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3. Min. 1 x / jaar bestuursvoorzitter en controller Zorggroep Drenthe uitnodigen om bij te
praten / elkaar te informeren over de lopende zaken, wensen, doelstellingen, etc., etc.
4. Min. 1 x / jaar leden van werkgroep uitnodigen om bij te praten / elkaar te informeren over
de lopende zaken, wensen, doelstellingen, etc., etc.
5. Min. 1 x / jaar locatiemanager Spectrum uitnodigen om bij te praten / elkaar te informeren
over de lopende zaken, wensen, doelstellingen, etc., etc.
7. Organisatie
KvK nummer:

41018099

RSIN nummer:

816649649

ANBI status:

is aangevraagd

Postadres:

stichting Vrienden van Spectrum, p/a dhr. E. Kraal, Pinksterbloem 32, 9411
CH, Beilen,

De bestuursleden van de stichting zijn:
•

•

•

Willem Meindert Onnes, voorzitter, ook voorzitter van de werkgroep
Schapendrift 10
9411 BS Beilen
e.: onnes.wm@gmail.com
t.: +31 653 790 463
Egbert Kraal, secretaris
Pinksterbloem 32
9411CH Beilen
e.: kraal@home.nl
t.: +31 621 510 520
Wil van der Meer, penningmeester
Dorpsstraat 11
9415 PD Hijken
e.: wilsiemeer@gmail.com
t.: +31 622 047 753
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