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Hoofdpunten uit: Beleidsplan 2017 t/m 2019 

 

Aard en betekenis van beleidsplan 

Het beleidsplan omschrijft de voorgenomen werkzaamheden die D.V. in de periode 2017 t/m 2019 zullen 

worden verricht, alsmede de wijze waarop deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De aard van deze 

werkzaamheden is voor het overgrote deel gelijk aan de aard van de werkzaamheden die vóór deze periode zijn 

verricht omdat zij een doorgaand karakter hebben.  

 

Werkzaamheden als stichting 

De Stichting Fondsenwerving “De Schutse” rekent in ieder geval tot de werkzaamheden waartoe zij (ook in de 

periode 2017 t/m 2019) als stichting opgericht is: 

1) Het werven van gelden bij derden. 

2) Het zorgvuldig beheren van de gelden. 

3) Afzonderen van ontvangen bestemmingsgiften. 

4) Beschikbaar stellen van de gelden aan de Zorgstichting S.V.V.G en Stichting Vermogensbeheer voor 

specifieke activiteiten. 

 

Met genoemde werkzaamheden wordt getracht het algemene nut te beogen door specifieke activiteiten van 

de zorgstichting te ondersteunen, waarbij het uitgangspunt geldt dat er geen winst wordt beoogd. 

 

Verkrijging en beheer van middelen  

- Bij het beheer en de besteding van de verkregen middelen zal een strikt onderscheid worden gemaakt 

tussen gelden die zijn verkregen voor een specifieke bestemming en gelden voor overige doeleinden. 

- Per kwartaal wordt er door de stichting een Schutseblad uitgegeven waar verantwoording van de 

ontvangen giften, acties etc. wordt afgelegd naar de achterban. 

- Bij het beheer van de middelen wordt zuinigheid en voorzichtigheid betracht. Zuinig beheer houdt in 

dat de kosten van beheer worden beperkt tot noodzakelijke uitgaven.  

- Bij het beheer van de middelen wordt er voorts naar gestreefd om – indien mogelijk – reserves te 

vormen of aan te vullen teneinde middelen ter beschikking te hebben voor verwachte en/of 

onverwachte toekomstige uitgaven.  

 

Besteding van middelen ten behoeve van zorgdoeleinden 

De belangrijkste uitgaven zullen in het algemeen betreffen: 

- bijdragen voor (leningen van)  aankoop, nieuwbouw, verbouwing, onderhoud, inrichting, van gebouwen die 

bestemd zijn om gehandicaptenzorg te verlenen; 

- uitgaven voor uitgifte van een eigen Schutseblad en bijdragen voor specifieke overige zorgactiviteiten. 

 

Toezicht op verkrijging, beheer en besteding van middelen 

Om te bevorderen dat de stichting haar taak overeenkomstig de hiervoor omschreven grondslag uitoefent en 

dat al hetgeen dat in verband daarmee wordt verricht eerlijk en met orde geschiedt, wordt er toezicht 

uitgeoefend op de verkrijging, het beheer en de besteding van de middelen die zijn verkregen voor de 

zorgdoeleinden.  


