ANBI- beleidsplan 2022
Stichting het Turfhuus

Zorgen doe je samen !
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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Het Turfhuus. Deze stichting zet zich in voor
cliënten die de dagbesteding van Het Turfhuus bezoeken. Zo wil de stichting de
mobiliteit van deze cliënten vergroten door ze veilig en vertrouwd vervoer van- en naar
de dagbesteding te bieden onder begeleiding van bedreven vrijwilligers met een hart voor
ouderen. Ook wil de stichting zich inzetten voor extra activiteiten en leuke uitjes voor de
ouderen, hiervoor zijn natuurlijk extra financiën nodig. Ten behoeve van de financiering
van deze extra’s streeft de stichting ernaar om bijvoorbeeld, los van donaties en giften,
ook spulletjes te verkopen die de cliënten van de dagbesteding zelf maken. Samen met de
vrijwilligers hebben we hart voor een fijne oude dag.
Immers, zorgen doe je samen!
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de
statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de
bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de
belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een
beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut
Beogende Instelling. ANBI. Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de
ANBI rekening gehouden.
Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af
kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van
belasting over giften en schenkingen. Dit plan geeft inzicht in:
• Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting
• Werkzaamheden (projecten) van de stichting
• Financiën
• De manier waarop de Stichting geld werft
• Het beheer van vermogen van de stichting
• De besteding van het vermogen van de stichting
• Het functioneren van het bestuur

Het bestuur van Stichting het Turfhuus.

Voorzitter Anna Bentlage
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Algemene gegevens
Stichting het Turfhuus
Adres:
Postcode en plaats:
Oprichtingsdatum:
RSIN:
Bankrekening:
Telefoonnummer:

Hoofdkanaal O.Z. 73
7881CN Emmer-Compascuum
09-03-2021
862353683
Nog in aanvraag
0591 351 367

Bestuur
Naam:

Anna Bentlage

Datum in functie:

01-03-2022

Titel:

Voorzitter

Naam:

Theo Bentlage

Datum in functie:

01-03-2022

Titel:

Secretaris

Naam:
Datum in functie:

Rikie Bentlage
09-03-2021

Titel:

Penningmeester
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Missie en visie
Missie
Stichting Het Turfhuus heeft hart voor de zorg. De missie van onze stichting is het verlenen van
financiële en materiële ondersteuning voor extra activiteiten en het vergroten van de mobiliteit voor
de cliënten van dag-zorgcentrum het Turfhuus.

Visie
We volbrengen onze missie door:
➔ Het bieden van veilig en vertrouwd vervoer van- en naar de dagbesteding onder begeleiding
van bedreven vrijwilligers met een hart voor ouderen.
➔ Het bieden van extra activiteiten en leuke uitjes voor de ouderen.
➔ Ten behoeve van de financiering van deze extra’s streeft de stichting ernaar om bijvoorbeeld,
los van donaties en giften, ook spulletjes te verkopen die de cliënten van de dagbesteding
zelf maken.
Samen met de vrijwilligers hebben we hart voor een fijne oude dag.
Zorgen doe je samen !

Doelgroep
De doelgroep van Stichting Het Turfhuus zijn de cliënten die het dag-zorgcentrum bezoeken. Deze
cliënten hebben te maken met diverse problematiek, waaronder niet-aangeboren hersenletsel en
geheugenproblematiek.

Doelstellingen
1. Vergroten mobiliteit
Stichting het Turfhuus wil voor alle cliënten van het dag-zorgcentrum het Turfhuus de mobiliteit
vergroten. Dit doen wij door vervoer van- en naar het dag-zorgcentrum aan te bieden. Dit zorgt voor
een ontlasting van de mantelzorgers die hierdoor niet meer na hoeven te denken over het vervoer.
2. Vertrouwd vervoer
Wij willen vertrouwd vervoer bieden. De doelgroep waarmee wij werken is erg kwetsbaar en
gevoelig voor verandering. De cliënten zijn gebaad bij een vertrouwd, bekend en vast gezicht. Wij
willen dit bieden met onze vaste vrijwillige chauffeurs. Dit doel gaan wij verwezenlijken door
chauffeurs op vaste dagen een vaste route te laten rijden doormiddel van een duidelijke planning.
Mocht er een chauffeur ziek zijn of niet kunnen, dan regelen we, voor zover mogelijk, een vaste
vervanger.

3. Veilig vervoer
We vinden het van belang dat de cliënten veilig vervoerd worden. We stellen daarom eisen aan onze
chauffeurs. Iedere vrijwillige chauffeur moet in het bezit zijn van een V.O.G. waaruit blijkt dat er geen
bezwaren zijn voor het vervoer van ouderen. Daarnaast willen we onze chauffeurs in 2022 een cursus
laten volgen m.b.t. het omgaan met ouderen met geheugenproblematiek. Dit gaan we plannen zodra
de financiën hiervoor rond zijn. Ook stellen we eisen aan de vervoersmiddelen. We zorgen ervoor dat
deze elk jaar alle keuringen en onderhoudsbeurten ondergaan.
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4. Extra activiteiten en uitjes
Wij willen zorgen voor meer mogelijkheden met betrekking tot de activiteiten en de uitjes voor de
cliënten van Het Turfhuus. We willen in 2022 tenminste één uitje en elke twee maanden één extra
activiteit hebben gepland. Dit gaan we doen door spullen gemaakt door cliënten te verkopen en de
opbrengsten hiervan volledig te gebruiken voor dit doel. Verder zal een deel van de giften en de
donaties gebruikt worden voor dit doel. Tot slot gaan we samen met de cliënten een wensenlijst
maken van activiteiten en uitjes die zij graag zouden willen doen en maken we een overzicht van de
kosten. Zodra de financiële middelen binnen zijn, wordt de activiteit/ het uitje gepland.
5. Giften en donaties
In 2022 willen we zoveel mogelijk giften en donaties binnenhalen om onze doelgroep te
ondersteunen. We hebben als doel gesteld om tenminste 20.000 euro op te halen om een geschikte
bus aan te kunnen schaffen voor het vervoer en daarnaast financiële ruimte te behouden voor extra
activiteiten en uitjes. Dit gaan we doen door doneeracties te organiseren via onder andere sociale
media en het actief benaderen van bedrijven die de zorg een warm hart toedragen.
6.

Fondsen

Ook willen we in 2022 fondsen aanspreken die kunnen bijdragen aan onze missie en visie om zo onze
doelen te kunnen behalen. We willen in ieder geval 2 fondsen aanspreken vóór de tweede helft van
2023. We gaan dit doen door actief te zoeken en te informeren naar geschikte fondsen.

Financiën
Beloningssysteem
Hieronder wordt uiteengezet hoe en of er beloningen worden uitgekeerd door stichting het
Turfhuus.

Bestuur
Het bestuur ziet af van een beloning en draait de stichting volledig op het hart voor de zorg.

Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers van de stichting, zowel de chauffeurs als de vrijwilligers die ondersteunen bij de
uitjes en activiteiten, bieden wij een vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding zal niet meer bedragen
dan 150,- euro per maand en is afhankelijk van de inzetbaarheid van de vrijwilligers.
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Prognose 2022
Dit jaar is ons startjaar. We hebben dus nog geen duidelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven.
We verwachten aan de hand van onze doelstellingen dat deze er als volgt uit gaan zien:

Verwachte Inkomsten en baten:
Donaties en giften:
Fondsen:

20.000,8.000,-

Totaal:
Verwachte uitgaven en lasten:
Bus voor vervoer
Verzekering bus
Benzinekosten
Uitjes
Activiteiten
Vrijwilligersvergoedingen
Promotiemateriaal voor donateurs
Totaal:
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Financiële baten en lasten:
Exploitatieresultaat

+28.000,-

15.000,1.200,3.800,3.000,2.000,1.000,2.000,-28.000,-

0,0,-

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Jaarrekening
De jaarrekening, balans en het jaarverslag zijn in 2023 beschikbaar, aangezien we in 2022 starten met
het werven van inkomen.
We presenteren voorgaande stukken en het beleidsplan elk jaar op onze website.

Vermogensbeheer
Wij houden een administratie bij, hieruit blijkt in ieder geval het volgende:
-

-

welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat
geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het
vermogen van de instelling is.
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling
van de Stichting.
Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten.
Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de
jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar
opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed
middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt
een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.
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