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Beleidsplan Stichting Recreatie en Vervoer 
 
Doelstelling 

Het zonder winstoogmerk aanbieden van goed, veilig en betaalbaar 
(rolstoel)vervoer, hoofdzakelijk, aan cliënten van de zorggroep Marente.  

Daarnaast het organiseren van activiteiten met als doel het welzijn van de 

cliënten bevorderen. 
 

Uitvoering 
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en ontplooit de volgende 

activiteiten: 
 Beschikbaar stellen van (rolstoel)vervoer. 

 (Mede)organiseren van uitstapjes en evenementen, soms in een 
samenwerkingsverband met andere welzijnsorganisaties.  

 Financieel ondersteunen van het tot uitvoering brengen van collectieve 
(recreatieve) wensen van bewoners van ‘Van Wijckerslooth’ Oegstgeest. 

 Verhuur van televisies op de revalidatiekamers in ‘Van Wijckerslooth’. 
 

Fondsenwerving 

De inkomsten van de Stichting worden gevormd door: 

 Vergoeding per gereden rit (op basis van kilometervergoeding of 
vaste tarieven voor benoemde locaties). 

 Vergoeding vervoer cliënten naar en van de dagbesteding. 
 Vergoeding verhuur televisies. 

 Donaties en schenkingen. 
 

Beheer van het vermogen  
Het beheer en besteding van het vermogen ligt in handen van het bestuur 

dat daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk is. Het vermogen van de 
Stichting wordt aangewend voor aankoop en onderhoud van voertuigen, 

aankoop van televisietoestellen en verdere lopende kosten t.b.v. de 
uitvoering van de doelstelling. Reserves worden aangehouden in de vorm 

van bestemmingsreserves en een continuïteitsreserve welke redelijkerwijs 
nodig zijn voor het doel van de stichting.  

Als de Stichting een legaat krijgt, legaten boven de € 1.000, zal dit bedrag 
worden besteed aan speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld cliënten 

vakanties, zintuigprikkel dagen en financieren van muzikale projecten. 
 

Beloningsbeleid 
Voor de vrijwilligers (inclusief het bestuur) bestaat geen apart 

beloningsbeleid. Bestuursleden zullen uit hoofde van hun functie geen 
geldelijk voordeel genieten. Alle vrijwilligers (inclusief de bestuursleden) 

ontvangen jaarlijks dezelfde (geringe) vrijwilligersvergoeding in welke 
vorm dan ook. De hoogte van de vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks 
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door het bestuur vastgesteld. Door de vrijwilligers ten behoeve van de 

Stichting gemaakte kosten worden vergoed. 
  

Financieel toezicht 
Voor de controle van de financiële gegevens is het volgende van 

toepassing: 
De penningmeester verstrekt iedere maand aan alle bestuursleden: 

1. Het rekeningoverzicht bank van de Stichting 
2. Staffel overzicht bank van de Stichting 

3. Overzicht baten en lasten van de Stichting. 
Het bestuur heeft ook een maximum uitgave bedrag per maand 

vastgesteld. Het besluit van het bestuur voor het maximum bedrag per 
maand is in één van de bestuursvergaderingen, éénmaal per jaar. Bij 

grote investeringen vraagt het bestuur bij meerdere aanbieders een 

offerte aan. 
  


