Coalitie Erbij Woudenberg

Beleidsplan 2019
Strategie
De stichting heeft ten doel het terugdringen van eenzaamheid en sociaal isolement. Om dit te kunnen
bereiken organiseert de stichting diverse terugkerende activiteiten waardoor de bezoekers hieraan elkaar met
regelmaat kunnen ontmoeten. Voor de uitvoering worden er financiële en materiële middelen geworven. Een
ander doel van de Coalitie Erbij Woudenberg is het verspreiden van kennis betreffende het vóórkomen en
herkennen van eenzaamheid en sociaal isolement onder de lokale bevolking.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het liquidatiesaldo zal, na vereffening, worden besteed aan een algemeen nut-beogende instelling.
Missie
Meer sociaal contact leidt tot minder eenzaamheid.
Werkzaamheden van de stichting
• Het verspreiden van kennis inzake eenzaamheid en sociaal isolement.
• Het organiseren van contactmomenten voor de lokale bevolking om het sociale netwerk van de
inwoners te vergroten.
• Het werven van middelen om de activiteiten te kunnen bekostigen.

Beleid voor 2019
Geplande activiteiten
• Twaalf maal per jaar, op de tweede zondag van de maand, wordt Samen op Zondag georganiseerd.
Bijeenkomsten waar bezoekers met elkaar in gesprek komen onder het genot van koffie/thee met
lekkers. Er wordt naar gestreeft om een gevarieerd programma aan te bieden.
• Eenmaal per jaar organiseert de stichting een “verwenmiddag”.
• In de Week tegen de Eenzaamheid wordt minimaal 1 activiteit georganiseerd.
• Op 24 mei zal een theatervoorstelling worden georganiseerd, theater Sjapoo in De Camp i.s.m.
Senioren Belangen.
• In oktober wordt er een benefietavond georganiseerd in De Camp, de baten komen geheel ten goede
aan de Coalitie.
• Bij het organiseren van activiteiten gesponsord door de Coalitie Erbij Woudenberg is er minimaal 1
bestuurslid aanwezig
Werving van gelden
• Subsidie van de gemeente.
• Het geven van presentaties aan serviceclubs en andere organisaties teneinde kennis over
eenzaamheid te verspreiden en tegelijkertijd gelden te werven.
• Bezoekersbijdragen.
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Coalitie Erbij Woudenberg
•

Sponsorgelden van lokale ondernemers.

Taakstelling van het bestuur
• Mw. A. Schaling-Meijdam, voorzitter
• Mw. M. Smit- van ‘t Hof, secretaris
• Mw. L. Hofland – de Kruijff, penningmeester
Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
• Subsidies en giften.
• Alle andere wettige inkomsten en baten.
Het beheer
Vermogen van de stichting
• De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
• De gelden worden beheerd door de penningmeester.
• Bij het vaststellen van de jaarrekening worden de cijfers gecontroleerd door een kascommissie. De
kascommissie dechargeert de penningmeester indien de cijfers in orde worden bevonden.
Kostenstructuur
•
•
•

Er worden geen uitkeringen gedaan aan bestuurders of anderen.
Er zijn geen wervingskosten en de beheerskosten worden beperkt tot de bankkosten.
Zie onze jaarverslagen op de website.
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