“Stichting Vrienden van Voor Anker”

Beleidsplan 2013 - 2018
======================

Hoogezand, 5 september 2012 (herzien in de BV op 23 november 2015).
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Inleiding
De Stichting Vrienden van Voor Anker (SVvVA) is actief in de (aanvullende) ouderenzorg.
De in hoofdzaak culturele activiteiten die zij organiseert, vinden plaats in en zijn primair bedoeld
voor de gebruikers van het “Woonzorgcentrum Voor Anker (WZC Voor Anker)” te Hoogezand.
Het bestuur van de SVvVA heeft o.a. in onderstaande punten aanleiding gezien om tot een
meerjaren beleidsplan 2013-2018 te komen:








Per 1 januari 2012 is “WZC Voor Anker” volledig onderdeel geworden van TSN (Thuiszorg
Service Nederland), thans “TSN Voor Anker BV”. De SVvVA is geen onderdeel van deze
samenwerking en opereert als een zelfstandige Stichting, die samenwerkt met “WZC Voor
Anker”.
De SVvVA gebruikt voor haar activiteiten de ruimte(n) en de faciliteiten (middelen en/of
mensen) die “WZC Voor Anker” daarvoor beschikbaar stelt.
Als gevolg van de “vergrijzing” zal het aantal ouderen in onze samenleving de komende jaren
groeien. Daarmee zal ook de behoefte aan tal van voorzieningen, waaronder (betaalbare)
culturele activiteiten (verder) toenemen.
Het (huidige) podium voor de culturele activiteiten van de SVvVA, de zaal “Het Ankerlicht”,
heeft een capaciteit van maximaal 150 personen.
De SVvVA wil graag erkenning houden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en zal
daartoe aan bepaalde voorwaarden moeten blijven voldoen.

Rekening houdend met de hiervoor beschreven ontwikkelingen en omstandigheden, ontvouwt het
bestuur van de SVvVA in dit plan beleidsvoornemens die zij voor de komende vijf jaren heeft.
1. Doelstelling “Stichting Vrienden van Voor Anker”:
Het bevorderen van het welzijn van de bewoners en gebruikers van het “WZC Voor Anker”,
meer in het bijzonder door de organisatie van een jaarlijks cultureel programma en voorts al
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of wat daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
(Statuten, artikel 2).
2. Statutaire doelstelling is uitgangspunt bij te voeren beleid.
Uitgangspunt voor het beleid van de SVvVA is en blijft in de komende jaren de doelstelling
zoals deze in artikel 2 van haar statuten is vastgelegd. Daarbij vraagt met name het begrip
“in de ruimste zin van het woord” om concrete invulling in een sector en een organisatie die zorg
aanbiedt in voortdurend veranderende omstandigheden.
Het bestuur zal het gevoerde beleid en het effect daarvan m.b.t. het verwezenlijken van de
doelstelling ieder jaar tijdens haar jaarvergadering evalueren en waar nodig bijstellen.
De doelgroep van de SVvVA wordt volgens de statuten gevormd door de bewoners en
gebruikers van “WZC Voor Anker”. Het bestuur heeft bepaald dat de groep “gebruikers”,
die de SVvVA tot haar doelgroep rekent, in beginsel 65+ moet zijn.
Het bestuur zal in overleg en in samenwerking met het management van “WZC Voor Anker”
het begrip “gebruikers van WZC Voor Anker” nader definiëren.
Om belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen bewoners van “WZC Voor Anker” geen deel
uitmaken van het bestuur van de SVVVA.
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3. Het culturele programma.
De huidige procedure m.b.t. de samenstelling van het jaarlijkse cultureel programma en/of
de frequentie in het aanbod blijft vooralsnog ongewijzigd. Gemiddeld één keer per 14 dagen
organiseert het bestuur op donderdagavond of zondagmiddag een culturele activiteit c.q.
optreden van een artiest of gezelschap in Het Ankerlicht. In juni, juli en augustus wordt
minimaal één optreden per maand gepland. Indien mogelijk proberen we meerdere optredens
in deze maanden te verzorgen.

4. Capaciteit van de zaal “het Ankerlicht”.
De capaciteit van de zaal “het Ankerlicht”, waarin de door de SVvVA georganiseerde culturele
activiteiten doorgaans plaatsvinden, is beperkt. In verband met de (brand)veiligheid mogen er
in totaal maximaal 150 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Dat aantal is inclusief de optredende
artiesten en/of (vrijwillige) medewerkers. Het moment waarop belangstellende bezoekers de
toegang zal moeten worden geweigerd komt bij de steeds toenemende belangstelling van
extramuraal wonende gebruikers snel dichterbij.
De verwachting dat de belangstelling alleen maar groter zal worden lijkt, in het licht van de
toenemende “vergrijzing” en de daarmee gepaard gaande behoefte aan betaalbare (culturele)
activiteiten voor ouderen, gerechtvaardigd.
Met het oog op de beperkte capaciteit is een duidelijk toelatingsbeleid gewenst. Daarbij staat
de SVvVA op het standpunt dat “WZC Voor Anker” dat beleid vaststelt en ook bepaalt door wie
dat namens haar ten uitvoer gebracht gaat worden.
Het succes van het culturele programma, dat “WZC Voor Anker” aan haar gebruikers aanbiedt
valt of staat met goede samenwerkingsafspraken tussen “WZC Voor Anker” en de SVvVA.
5. Overige activiteiten.
De SVvVA houdt een “doelenbudget” beschikbaar voor de financiering van buitengewone
activiteiten of middelen die (kunnen) bijdragen aan het bevorderen van het welzijn van de
doelgroep c.q. de gebruikers van “WZC Voor Anker”. Het gaat om activiteiten en middelen,
die niet in de normale of “lopende” begroting zijn voorzien of die in relatie tot de primaire
zorg geen prioriteit hebben.
6. Financiën.
Algemeen.
In de voorbije jaren heeft het bestuur een actief en effectief financieel beleid gevoerd.
Niet alleen is er “zuinig” met het beschikbare geld omgegaan en zijn de kosten laag gehouden,
maar de vaste jaarlijkse wervingsacties zoals een rommelmarkt in het voorjaar, de Fancy-Fair
in oktober en de oliebollenactie op Oudejaarsdag, hebben veel geld opgebracht. Door actieve
werving zijn veel donateurs ingeschreven en sponsorovereenkomsten met bedrijven afgesloten.
Verder zijn middelen verkregen uit giften en legaten. De SVvVA beschikt over voldoende
“Eigen Vermogen” om de continuïteit van haar culturele activiteiten voor een aantal jaren te
kunnen garanderen.
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Aangezien het vormen van “Eigen Vermogen” geen doelstelling en ook geen streven van de
SVvVA is en het bestuur de middelen graag inzet ter verwezenlijking van het gestelde doel
is besloten dat het “Eigen Vermogen” (zonodig) mag dalen tot een bedrag van € 25.000,-.
Dat bedrag is minimaal nodig om de culturele activiteiten nog voor zeker 3 jaren te kunnen
garanderen als er om welke reden dan ook beduidend minder of geen financiële middelen meer
binnen zouden komen.
Om een verzwakkende financiële situatie te voorkomen en de huidige gezonde positie te
handhaven worden de gebruikelijke wervingsactiviteiten ook in de komende jaren gewoon
voortgezet. Het streven is om het aantal sponsoren verder uit te breiden. Onderzocht zal
worden op welke wijze andere organisaties en het bedrijfsleven daarnaast en anders dan via
de huidige sponsorovereenkomsten de activiteiten van de SVvVA financieel kunnen steunen.
Als het bestuur besluit dat uitbreiding van culturele activiteiten wenselijk, mogelijk en haalbaar
is, zal zij daartoe ook de nodige financiële middelen werven en beschikbaar stellen en zonodig
voor noodzakelijke investeringen het “Eigen Vermogen” tot de afgesproken ondergrens
aanspreken.
Verantwoording.
In de bestuursvergadering op 7 november 2012 is besloten, dat de penningmeester m.i.v.
01 januari 2013 tijdens de eerste bestuursvergadering in elk kwartaal een saldi overzicht’
overlegt, hetwelk vervolgens als bijlage bij het verslag van die vergadering zal worden gevoegd.
Tevens is besloten dat de penningmeester z.s.m. na een kalenderjaar een door een accountant
gewaarmerkt financieel overzicht zal aanleveren.
7. Bestuursverkiezingen.
Een uitgetreden bestuurslid kan niet binnen 4(vier) jaar weer worden aangesteld als nieuw
bestuurslid.
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