Beleidsplan Stichting Vrienden van Amstelring

!
Doelstelling en middelen
!

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Amstelring is:
1. Het verlenen van materiële steun en diensten aan bewoners van in het
huishoudelijk reglement genoemde locaties van de Stichting Amstelring,
speciaal die materiële steun en diensten waarvan de kosten niet krachtens
wet of verzekering worden vergoed;
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

!

De Stichting tracht haar doel te bereiken door middel van wettig verkregen financiële
en materiële middelen, voornamelijk bestaande uit
-schenkingen, erfstellingen en legaten;
-vergoedingen, bijdrages en subsidies;
-giften, donaties en sponsorgelden.

!

Werkzaamheden
Om middelen te verwerven verricht de Stichting diverse activiteiten, zoals het jaarlijks
aanschrijven van (potentiële) donateurs. Voor specifieke doeleinden kan zij
potentiële sponsors benaderen, fondsen aanschrijven of specifieke acties uitvoeren.

!

De Stichting Vrienden van Amstelring start 6 weken voorafgaande aan een
vergadering steeds een procedure voor de inventarisatie van aanvragen voor
geldelijke of materiële steun en diensten vanuit de Stichting. Ze doet dit bij (de
diverse afdelingen van) de in het huishoudelijk reglement genoemde locaties.
Voorwaarden voor de toekenning van aanvragen
Voorwaarden waaraan de aanvragen minimaal moeten voldoen om gehonoreerd te
kunnen worden genomen, zijn:
-dat de gevraagde diensten/goederen niet kunnen worden voldaan op grond van de
wet of verzekering ofwel uit de gangbare exploitatie van de Stichting Amstelring;
-dat de gevraagde diensten of goederen ten goede komen aan alle bewoners of een
aanzienlijk deel van de bewoners van de betreffende locatie;
-dat de aanvraag ondertekend wordt door het management van de locatie.
Zo spoedig mogelijk na de vergadering waarin de aanvraag is behandeld, ontvangt
de aanvrager bericht over het besluit van het bestuur van de Stichting Vrienden.
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Beheer van de geldmiddelen
Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de financiële middelen.
Dit betekent dat er een verantwoorde verhouding dient te bestaan tussen de baten
en lasten en dat de gelden niet op een risicovolle wijze worden belegd.
Zij brengt jaarlijks, op de in de statuten genoemde momenten, een financiële
jaarrekening (balans en staat van baten&lasten) uit en stelt jaarlijks een begroting op.
De Stichting Vrienden neemt bij haar werkzaamheden de Wet op de
Persoonsregistratie in acht.
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Door het bestuur vastgesteld op 15 februari 2017

