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Datum vaststelling: 10 december 2021
Inleiding
De Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G stelt zich ten doel Gors te ondersteunen om mensen die zorg en begeleiding van Gors ontvangen in verband met hun beperking optimale kansen te
bieden bij wonen, dagbesteding, werken en leren.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden en het beheren van
deze gelden en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
In dit beleidsplan wordt informatie gegeven over de stichting, de werkwijze en de projecten waarvoor ondersteuning is of naar verwachting wordt gevraagd gedurende de periode 2021-2025.
1.
a)
b)
c)
d)

Omschrijving van de stichting
Naam van de stichting: Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G
Gevestigd te: Goes
Aard van de stichting: steunstichting
KvK nummer 41115392

2.
Doel en doelgroepen
a) het, in de meest uitgebreide zin, verlenen van financiële steun met betrekking tot activiteiten die
niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie-vergoedingen aan de te Goes gevestigde stichting Gors ten behoeve van Kinderen, Adolescenten en Volwassenen, en dan uitdrukkelijk en met name ten behoeve van die werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van lichamelijk
gehandicapten.
b) het, met inachtneming van het vorenstaande, verlenen van financiële steun aan groepen cliënten
van Stichting Gors.
3.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen (tenminste 3). De actuele samenstelling is als
volgt:
a) De heer J. Bergen, voorzitter
b) De heer P. Pattenier, secretaris
c) Mevrouw M.P. Lampert-Duvekot, penningmeester
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden; zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

4.
Vermogensbeheer
a) Het vermogen is afkomstig uit subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alle
andere verkrijgingen en baten;
b) De stichting hanteert een beleggingsstatuut
c) Van de beschikbare en ingezette middelen komt tenminste 100 % ten goede aan de goedgekeurde doelen;
d) In eerste instantie worden de opbrengsten uit belegging ingezet, echter indien deze opbrengsten
niet toereikend zijn wordt ook het vermogen zelf ingezet voor ondersteuningsvragen.
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5.
Aanvragen voor ondersteuning
Een aanvraag voor ondersteuning kan worden ingediend door middel van een uitgewerkt plan. Dit
plan bevat:
a) een beschrijving van de doelgroep;
b) een beschrijving van de regio/locatie;
c) een toelichting waar de gevraagde middelen voor bestemd zijn;
d) een onderbouwing van de toegevoegde waarde;
e) een concrete en realistische kostenberekening bij voorkeur op basis van een offerte;
f) een tijdaanduiding waarin de besteding plaatsvindt.
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Besluitvorming en Toekenning
Het bestuur komt ten minste 4 maal per jaar bijeen ter behandeling van de ingediende aanvragen;
Indien de omstandigheden dit vereisen kan digitaal worden vergaderd;
De vergaderstukken worden uiterlijk 7 dagen voor de vergadering verzonden;
Besluitvorming vindt plaats op basis van een compleet dossier;
Het financiële kader wordt bepaald door de middelen die dat jaar ter beschikking zijn gesteld;
Besluiten worden genomen op basis van een gewone meerderheid.

7.
Verwachte projecten gedurende de looptijd van dit beleidsplan
Dit is afhankelijk van de aanvragen en derhalve niet vooraf vast te stellen.
8.
Administratieve ondersteuning
De administratieve ondersteuning wordt verzorgd door de afdeling FC&I van Gors volgens een door
het bestuur vastgesteld protocol.
De secretariële ondersteuning en het websitebeheer wordt uitgevoerd door de managementassistentes van Gors.
Gors brengt daarvoor geen kosten in rekening.
9.
Financiële en inhoudelijke rapportage
De stichting publiceert jaarlijks een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten.
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de staat van baten en lasten, alsmede een
overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting gepubliceerd.
10. Contact
Telefonisch:
0113-273333
Per e-mail:
ajansen@gors.nl
Website:
www.gors.nl/overons/#zlg
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