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Oprichting stichting
In 2016 is de stichting opgericht om de activiteiten van buurtboerderij het Oosterbroek te
ondersteunen. Door de veranderingen in de zorg is het met de huidige zorgbudgetten mogelijk om
de meest basale zorg en ondersteuning te leveren. Daarnaast wordt er van de omgeving van de
zorgbehoevende ook inzet verwacht.
Gelukkig kan buurtboerderij het Oosterbroek rekenen op een groot aantal vrijwilligers die samen met
de professionals een mooi programma kunnen bieden aan mensen met beginnende dementie en
hun mantelzorgers.
Met onze stichting proberen wij te zorgen voor wat financiële ondersteuning zodat er af en toe iets
extra’s mogelijk is. Bijvoorbeeld een uitje waarmee de mantelzorger wordt ontlast. Of het
aanschaffen van een duo fiets zodat er vanuit de buurtboerderij op uit getrokken kan worden.

Doelstelling
Het ondersteunen van zorgboerderij het Oosterbroek bij het aanbieden van een passend programma
aan de gasten en/of diens mantelzorger. De ondersteuning richt zich op die activiteiten of middelen
die niet vanuit de reguliere financiering door overheid of zorgverzekeraar kunnen worden vergoed,
alsmede al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen.

Geld werving
Er worden verschillende manieren gebruik om inkomsten te genereren.
Box voor vrije gift
In buurtboerderij het Oosterbroek wordt een afgesloten box geplaatst waar bezoekers van de
buurtboerderij een anonieme vrije gift in kunnen deponeren.
Organiseren van activiteiten of verkoop van handwerk
Door de bezoekers van de buurtboerderij wordt ook handwerk gemaakt. Zo is er in de kerstperiode
gewerkt aan kerstbakjes en voedertaarten voor vogels. De inkomsten van de verkoop van dit
handwerk komt ten goede aan onze stichting. Eventuele kosten voor aanschaf van materialen
worden daarop in mindering gebracht. Ook kunnen activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld
een fiets- of wandeltocht waar een deelnemersbijdrage voor gevraagd wordt. De opbrengsten
komen (na aftrek van de kosten) ten goede van onze stichting.
Machtiging
Er wordt een machtigingskaart ontwikkeld waarbij jaarlijks een bijdrage kan worden geschonken.

Besteding van vermogen
Het doel van de stichting is om bij te kunnen dragen in extra activiteiten of middelen die niet vanuit
de reguliere financiering kunnen worden bekostigd. Bijvoorbeeld een uitstapje voor de beginnend
dementerenden of voor hun mantelzorgers. Maar ook bijvoorbeeld het aanschaffen van een duo
fiets, beter tuinmeubilair of gereedschap dat gebruikt wordt bij activiteiten behoort tot de
mogelijkheden.

Organisatie verslaglegging en verantwoording
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen; voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is
daarnaast ruimte voor twee algemeen bestuursleden. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per
jaar. Van de vergadering worden notulen gemaakt die het volgend overleg worden vastgesteld.

Uiterlijk 1 december zal een jaarplan en begroting voor het daarop kalenderjaar door secretaris
en penningmeester worden opgesteld en door het bestuur worden vastgesteld
Binnen een half jaar na afsluiting van het boekjaar wordt een jaarverslag en financiële
verantwoording vastgesteld door het bestuur. Deze verantwoording is openbaar en te raadplegen via
een link op onze website.

