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Algemeen 
Per juli 2016 is de tenaamstelling van de stichting gewijzigd in: Stichting Vrienden van de Oude 
Plataan) 
In dit beleidsplan heeft de Stichting Vrienden van de Oude Plataan (v/h Vriendenstichting De Oude 
Plataan) te Dieren haar beleid voor de periode 2015 -2020 neergelegd. 
De realisering van projecten is gericht op het voorzien in extra behoeften van de bewoners en 
cliënten van woonzorgcentrum ‘De Oude Plataan’, die niet uit de reguliere exploitatie kunnen 
worden bekostigd en is vooral afhankelijk van het aan haar ter beschikking staande budget. 
 
Doel en missie 
Doel van de stichting is het bijeenbrengen van gelden, vermogensbestanddelen, donaties, 
schenkingen en andersoortige financiële steun, ten behoeve van de bewoners en cliënten van het 
woonzorgcentrum ‘De Oude Plataan’.   
Missie van de stichting is financiële ondersteuning bieden voor bovenwettelijke voorzieningen, 
gericht op het creëren van een zo prettig mogelijk woon- en leefklimaat voor de bewoners. 
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden van de stichting behelzen het werven van donateurs en sponsoren, inzamelen 
van gelden en het organiseren van activiteiten, gericht op het ondersteunen van de doelstelling. 
 
Beheer 
Het vermogen wordt zo direct mogelijk besteed ter realisering van het doel van de stichting. De 
indirecte kosten zijn minimaal en betreffen hoofdzakelijk bankkosten en uitvoeringskosten van 
activiteiten.  
 
De ondergrens van het kapitaal van de stichting is gesteld op € 2.500,--. 
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de 
penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar 
opgemaakt. Deze jaarstukken worden, vergezeld van een rapport van bevindingen van een 
onafhankelijke kascommssie  - en indien het bestuur zulks wenst vergezeld van een rapport van een 
accountant -  binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden. 
In de kascommissie mogen geen bestuursleden van de stichting zitting hebben. De zittingsduur van 
de leden van de kascommissie in is in principe dezelfde als die van de bestuursleden. 
 
Bij opheffing van de instelling wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een 
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 
gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon. 
 
 
Beleid 



De zorgsector is sterk in beweging ten gevolge van Rijksbeleid. Dit leidt ondermeer tot wijziging in de 
financiering en tot verandering in de samenstelling van de bewoners van zorgtehuizen. Dit laatste 
wordt ook zichtbaar in ‘De Oude Plataan’. Ouderen worden op latere leeftijd toegelaten, waardoor - 
gemiddeld genomen - een kortere verblijfsduur ontstaat. De binding van familieleden van de 
bewoners met ‘De Oude Plataan’ wordt daardoor minder dan voorheen het geval was. 
De stichting zal moeten inspelen op de gevolgen hiervan. 
Allereerst blijft er, mede door de Rijksbezuinigingen, volop ruimte over voor de statutaire doelstelling 

van de stichting: het leveren van financiële bijdragen voor bovenwettelijke voorzieningen ten gunste 

van het welzijn van de bewoners. Tegelijk is het aantal donaties van familieleden van de opgenomen 

bewoners geleidelijk minder geworden met als gevolg dat er meer geïnvesteerd moet worden in het 

verwerven van donaties bij relevante fondsen en stichtingen om zodoende schenkingen aan ‘De 

Oude Plataan’ te kunnen blijven doen. 

Het beleid van de stichting is gericht op het actief bijdragen aan activiteiten, aanschaf van 
materialen, (doen) uitvoeren van voorzieningen, alles ter bevordering van het welzijn van de 
bewoners. 
Jaarlijkse activiteiten zijn: 
- paasattentie 
- voorjaarsmarkt 
- sinterklaasattentie 
Projecten In voorbereiding zijn: 
- 4e bewegingstoestel voor het nieuwe terras 
- TV verbinding tussen de Ontmoetingskerk en de Oude Plataan 
- Windscherm voor het nieuwe terras 
 
 
Bijlagen 
- gerealiseerde projecten en voorzieningen  
- Jaarverslag 
- jaarrekening 
 
  
 
 
 
 
 
  



         BIJLAGE 
 
Gerealiseerde projecten en voorzieningen 
 
1 Geluidsinstallatie recreatiezaal 
2 Grootbeeld TV toestel 
3 Podium 
4 CD speler 
5 Biljarttafel 
6 Bakoven 
7 Windscherm 
8 Hometrainer 
9 Music center 
10 Aanleg terras met zitjes en bewegingstoestellen 


