Beleidsplan stichting vrijetijdsbesteding, thuismaatjes en vorming 2021 - 2023
Door de oprichting van stichting vrijetijdsbesteding, thuismaatjes en vorming (VTV) in december
2020 wordt het al langer bestaande werk van VTV voortgezet in een zelfstandige stichting.
Vanuit particulier initiatief zijn in de regio’s Delft, Leiden en Den Haag verschillende
vrijwilligersorganisaties opgericht met als doel een zinvolle vrijetijdsbesteding ontwikkelen voor
mensen met een verstandelijke beperking. Deze initiatieven zij in de jaren 50 van start gegaan. In
Leiden was dit Centrum Club ’58, de voorloper van VTV Den Haag was ontstaan uit Sociaal
Pedagogisch Centrum Sandhaghe en VTV Delft kent zijn oorsprong in de avondschool voor het
Buitengewoon Onderwijs en heette De Kiwi.
Uit deze organisaties is in 1997 de VTV organisatie ontstaan die de activiteiten heeft voortgezet die
bekend staan als Gespecialiseerd Jeugd en Volwassenen Werk.
De VTV activiteiten worden voor een groot deel georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Een
beperkte staf van medewerkers begeleidt de vrijwilligers en verzorgt praktische zaken zoals
administratie, relatiebeheer, fondsenwerving en facilitaire voorzieningen.
Dit beleidsplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die in de rest van 2021, 2022 en 2023
ondernomen worden, passend binnen de statutair beschreven doelstelling en activiteiten:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van het maatschappelijk functioneren van mensen met een beperking. De
stichting richt zich op de persoonlijke en gezamenlijke ontplooiing, sociale acceptatie en
integratie van haar cliënten;
b. het initiëren en uitvoeren van diensten en activiteiten voor mensen met een beperking, door
gebruikmaking van de inzet van vrijwilligers, waarbij een zo groot mogelijke participatie in de
samenleving wordt nagestreefd. De stichting streeft haar doelstelling na in samenwerking
met de naaste verwanten en wettelijke vertegenwoordigers van haar cliënten, zonder
winstoogmerk en zonder onderscheid naar godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of
nationaliteit en met respect voor de levensovertuiging;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het aanbieden en het initiëren van een breed pakket van dienstverlening, toegesneden op de
(individuele) zorg van haar (potentiële) cliënten;
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b. het deelnemen aan overleg- en samenwerkingsorganen op het gebied van de zorg voor mensen
met een beperking;
c. het aanbieden en het initiëren van een breed pakket van activiteiten op het terrein van
vrijetijdsbesteding, recreatie en vorming;
d. het aanbieden en uitvoeren van diensten en activiteiten gericht op de ondersteuning en ontlasting
van mantelzorgers;
e. het aanbieden van allerhande overige diensten en activiteiten aan mensen met een beperking,
individueel en groepsgewijs, teneinde participatie in de samenleving mogelijk te maken;
f. het aangaan van samenwerkingsverbanden, het deelnemen in of het in het leven roepen van
andere rechtspersonen;
g. het onderhouden van contacten met organisaties van mensen met een beperking en met
organisaties van ouders, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers van deze mensen;
h. het onderhouden van contacten met de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving van de
voorzieningen van de stichting en samenhangende functies op het terrein van maatschappelijke
dienstverlening, gezondheidszorg en aanverwante terreinen;
i. alle andere wettige middelen die kunnen bijdragen aan het bereiken van het doel.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

4. Visie
VTV neemt als uitgangspunt het VN verdrag; mensen met een beperking moeten niet alleen kunnen
meedoen in de maatschappij, ze hebben ook recht op keuze vrijheid.
Onze creatieve, sportieve en vormende activiteiten richten zich op het versterken van
zelfredzaamheid, doorbreken van het isolement, uitbreiden van het sociaal netwerk en het gewoon
meedoen in de maatschappij. Dit gevarieerde aanbod, dat bij voorkeur wordt gesitueerd in de wijk,
doet recht aan het uitgangspunt van het VN verdrag.

5. Financiering en vermogen
Waar mogelijk maakt VTV gebruik van de reguliere vergoedingen die voor VTV activiteiten mogelijk
zijn op basis van overheidsbeleid (rijk, provincie, gemeente, zorgverzekeringen).
Aanvullend daarop wordt fondsenwerving gedaan bij (vermogens)fondsen, bedrijven, instellingen en
particulieren. Deze begunstigers dragen met subsidies, schenkingen en giften bij aan de financiële
dekking van exploitatiekosten die niet vanuit reguliere vergoedingen voor zorg en begeleiding
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betaald kunnen worden. Ook de opstart van nieuwe activiteiten en projecten zal voor een groot deel
alleen mogelijk zijn met bijdragen vanuit fondsenwerving.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, op bankrekening(en) bij een of meer
solide banken. Voor de langere termijn wordt gestreefd naar een continuïteitsreserve om de
activiteiten nog enige tijd te kunnen voortzetten bij het wegvallen van financiering.
Voor het vermogen dat niet nodig is voor de normale eigen activiteiten en continuïteitsreserve wordt
door het bestuur een bestedingsplan gemaakt, binnen de statutaire doelstelling en ANBI
rangschikking van de stichting.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. Subsidies, donaties, inkomsten uit geleverde diensten, vergoedingen voor gemaakte kosten;
b. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. Gekweekte renten en eventuele andere baten.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

6. Bestuur en werkorganisatie
De dagelijkse aansturing van de werkorganisatie met o.a. consulenten, administratie, overige
beheertaken en vrijwilligers wordt door het bestuur opgedragen aan de manager van de stichting.
Het bestuur bestaat uit de stichting MEE Zuid-Holland Noord.
Bestuurder van MEE Zuid-Holland Noord is stichting Xtra. Van stichting Xtra zijn de bestuurders de
heer E. Lemstra en mevrouw M.E.J. van Rheenen – van der Bor. Stichting Xtra heeft een raad van
toezicht van tenminste 5 leden.
Deze bestuurders zijn in dienst met een beloning volgens de CAO Sociaal Werk. De bezoldiging van
de bestuurders en toezichthouders valt ruim binnen de normen van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
VTV zal een raad van advies instellen die het bestuur gevraagd en ongevraagd zal adviseren. De raad
van advies zal o.a. de koppeling leggen met de voor VTV belangrijke (lokale) relaties en
ontwikkelingen en ondersteunen bij de versterking van de (lokale en regionale) maatschappelijke
basis van VTV.

7. Activiteiten en planning
Op hooflijnen zijn de volgende activiteiten gepland, aangestuurd door bestuur en manager:
•

Werven en behouden van VTV deelnemers.
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•

•
•
•

•
•

Ontwikkelen, uitvoeren en in stand houden van de activiteiten voor en met VTV deelnemers
op het gebied van vrijetijdsbesteding, vorming, sport en bewegen en cursussen, de inzet van
thuismaatjes en sociaal-culturele activiteiten.
Streven naar inclusie en behoud van zoveel mogelijk regie voor de deelnemers.
Inzetten van mensen met een beperking in het vrijwilligerswerk, onder begeleiding.
Contact onderhouden met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen,
belangenbehartigingsorganisaties voor mensen met een beperking en andere organisaties
waarmee samengewerkt kan worden om de doelstellingen van VTV te bereiken.
Ontwikkelen en uitvoeren van een fondsenwervingsplan, om activiteiten en ontwikkelingen
mogelijk te maken waarvoor geen reguliere financiering voorhanden is.
Inrichten en onderhouden van de benodigde administratie- en beheerprocessen en systemen.
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