De Vlinder Activiteitencentrum
Beleidsplan 2019-2022

Organisatie: Stichting de Vlinder Activiteitencentrum
Bestuursleden: R.K. Rustenburg, S.M. Schilperoort en C.J.M. Van Kuijk – Klute
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1. Missie en visie
De Vlinder AC, "verbindt mens en welzijn":
Wij verbeteren participatiemogelijkheden van hulpbehoevenden d.m.v.
dagbestedingsactiviteiten, arbeidsmatige activiteiten, voorlichting en educatie.
Onze visie is dat een structureel aanbod en deelname aan; zinvolle educatieve-/ reintegratie trajecten en dagbesteding, participatie zullen bevorderen. Hierbij houden wij
voortdurend rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers
(maatwerk). Om maatwerk te realiseren, zullen wij regelmatig een beroep doen op het
formele en informele netwerk van deelnemers.

2. Doelstellingen
Stichting De Vlinder Activiteitencentrum aan Pastoor Lipsplantsoen 14, 4273 XX te Hank.
De doelstellingen van Stichting De Vlinder Activiteitencentrum zijn:
– Participatie verbeteren/ bevorderen;
– Inclusie;
– Welzijnsgevoel bevorderen;
– Sociaal isolement voorkomen.

3. Wijze van wervingen van gelden
Stichting De Vlinder Activiteitencentrum ontvangt haar inkomsten door middel van giften.
De giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.
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4. Beheer van het vermogen
Bestuur
Stichting De Vlinder Activiteitencentrum heeft een bestuur dat verantwoordelijk is
voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten: een voorzitter, een secretaris/
penningmeester en een bestuurslid.
– Voorzitter is de heer R.K. Rustenburg;
– Secretaris/ Penningmeester is mevrouw S.M. Schilperoort;
– Bestuurslid is mevrouw C.J.M. Van Kuijk – Klute.

Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar samen voor een
bestuurdersvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten
verricht:
1. Het opzetten en begeleiden van projecten of trajecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die
hierbij horen zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. jaarlijks een eindrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
bestuurderswerkzaamheden.
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5. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting De Vlinder
Activiteitencentrum:
1. De inkomsten van de stichting worden in eerste plaats gebruikt om de
uitgaven te compenseren;
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden
aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een
vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting;
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een
gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen
vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te
ontwikkelen en op te zetten.
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