Beleidsplan 2018 / 2020 van Stichting Partners van
Dienstencentrum De Reehorst te Reeuwijk (SPDR)
Dit beleidsplan dient ter invulling van het gestelde in artikel 7 lid van de statuten van SPDR en geeft
inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden; de wijze van werving van gelden; het
beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
Te verrichten werkzaamheden
De werkzaamheden die de stichting verricht vloeien voort uit de doelstelling van de stichting. Die is
het bevorderen van het welzijn van de ouderen in Reeuwijk. Die doelstelling wordt vorm gegeven
door het organiseren en faciliteren van activiteiten in het dienstencentrum De Reehorst in Reeuwijk.
Daarbij worden ook vrijwilligers ingeschakeld die de ouderen bijstaan in het realiseren van een
zinvolle dagbesteding in het centrum.
Welke activiteiten worden georganiseerd wordt bepaald door de coördinator van de dagactiviteiten
van het dienstencentrum. De coördinator stelt een lijst van activiteiten op welke voor uitvoering in
aanmerking komen. Deze lijst wordt besproken met het bestuur van SPDR en de prioritering daarvan
wordt vastgesteld. Vervolgens wordt van de activiteiten een begroting gemaakt die voor het bestuur
van SPDR de taakstelling aangeeft ten aanzien van het werven van de benodigde gelden.
Werving van gelden
Artikel 3 van de statuten zegt daarover dat de middelen van de stichting worden gevormd door
bijdragen van de partners van de stichting; subsidies; erfstellingen/legaten/schenkingen en overige
baten. Hieronder worden de verschillende opties nader beschreven.
 Subsidies
Bij elke activiteit wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn daarvoor subsidie te verkrijgen.
De instanties die daarvoor onder meer in aanmerking komen zijn de gemeente BodegravenReeuwijk; Provincie ZH; Oranjefonds; Rabo dividendfonds; serviceclubs, zoals Rotary en
Lions; Kringloopwinkel Reeuwijk en organisaties die ideële doelstellingen financieel steunen.
 Erfstellingen/legaten/schenkingen
Bij het aanvaarden van erfstellingen bepaalt artikel 3.2 dat die slechts aanvaard mogen
worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Het krijgen van legaten en schenkingen
is niet aan speciale regels gebonden en zullen dankbaar worden aanvaard.
 Overige baten
Onder overige baten kan alles gerekend worden wat hiervoor niet is genoemd. Te denken
valt hierbij aan het organiseren van een loterij; bingoavonden; bridgedrives;
klaverjasavonden; running diners; kooksessies etc.
Beheer van het vermogen
In artikel 10 van de statuten zijn bepalingen opgenomen over onder meer de inrichting van de
boekhouding, balans en staat van baten en lasten. Dit artikel moet de garantie bieden dat op solide
wijze de administratie wordt gevoerd en rekening en verantwoording wordt afgelegd.
Ten aanzien van het beheer van het vermogen geldt dat het beleid erop gericht is om een zo hoog
mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico.
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Liquiditeit
De stichting moet ervan verzekerd zijn te allen tijde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Voor
het plannen van de omvang en het tijdstip waarop de middelen benodigd zijn, is een goede
informatievoorziening van de coördinator van de dagactiviteiten van Dienstencentrum De Reehorst
noodzakelijk.
Betalingsverkeer
Maandelijks, of zoveel vaker of eerder als nodig is, worden de te betalen facturen aan de
penningmeester van de stichting voorgelegd. Deze beoordeelt onder meer of de factuur van de juiste
parafen is voorzien en na deze controle parafeert de penningmeester tevens voor akkoord en kan de
factuur betaald worden. De te betalen facturen worden door de secretaris op een digitale lijst bij de
bankinstelling geplaatst, waarna de penningmeester met zijn pas en pincode de facturen betaalt.
Geen van genoemde functionarissen kan zelfstandig over de geldmiddelen van de bankrekeningen
beschikken.
Besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting dient te worden besteed aan de doelen zoals die in de artikelen 2.1 en
2.2 van de statuten van de stichting zijn beschreven. Indien stichting SPDR ontbonden wordt dan
komt een eventueel batig liquidatiesaldo ten goede aan stichting Vrienden van De Reehorst. Dit zoals
verwoord in artikel 13.3 van de statuten.
Vastgesteld tijdens de bestuurvergadering van 18 mei 2018
wg
G.W. van Veelen, voorzitter
C.G. Benschop-Mak, secretaris
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