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Beleidsplan  
 

1. Oprichting en vestiging  
De Steun Stichting “Vrienden van Winterdijk” (hierna genoemd de stichting), is opgericht bij 
akte van 13 juli 1994 en laatstelijk gewijzigd op 10 oktober 2014. De stichting is statutair 
gevestigd te Gouda.  
 

2. Doel 
In de statuten is als doelstelling opgenomen: 
1. het verwerven van fondsen en besteding van middelen ten behoeve van steunverlening van 
bejaarden in Huize Winterdijk te Gouda met name voor doeleinden welke niet uit de normale 
exploitatie kunnen worden bekostigd en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van 
fondsverwervende activiteiten en voorts al hetgeen het bestuur dienstbaar acht aan haar 
doel. De stichting heeft géén winstoogmerk. 
 

3. Bestuur, beleid, verantwoording en toezicht 
3.1. bestuur 
De inrichting van het bestuur is geregeld in de statuten van de stichting. De benoeming van 
bestuursleden dient de voorafgaande goedkeuring te hebben van de Raad van Toezicht van de 
“Stichting tot oprichting en instandhouding van Bejaardenoorden en verzorgingstehuizen 
uitgaande van de Gereformeerde gemeenten in Nederland”.  
Het aantal bestuursleden bedraagt drie. De bestuursfuncties worden onderling binnen het 
bestuur verdeeld. Er is thans een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 
administratie is zodanig ingericht dat één persoon niet over het gehele vermogen van de 
stichting kan beschikken. Uitgaande betalingen worden door twee personen gefiatteerd. 
 
3.2. beleid  
Het beleid wordt door het bestuur bepaald, met inachtneming van wat in de statuten en in de 
voornoemde samenwerkingsovereenkomst staat vermeld. Jaarlijks wordt een financieel 
jaarverslag opgesteld met een overzicht van de in dat boekjaar verrichte werkzaamheden. 
 
3.3. verantwoording en toezicht  
Het bestuur legt van haar werkzaamheden jaarlijks verantwoording af. Dat gebeurt via de 
Identiteitsraad aan de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Daarnaast is 
het bestuur elk halfjaar en zo vaak als hierom wordt verzocht verantwoording verschuldigd 
aan de  Raad van Toezicht van Huize Winterdijk.  
 

4. Uitgaven in het kader van de doelstelling van de stichting 
Met de verkregen middelen uit georganiseerde activiteiten en ontvangen bijdragen, donaties,  
giften, schenkingen, erfstelling en legaten worden naast afschrijvingen op eigen investeringen 
diverse projecten in Huize Winterdijk bekostigd. Ook opbrengsten uit verkopen in de winkel 
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komen ten goede aan Huize Winterdijk. Momenteel draagt de stichting onder meer financieel 
bij aan: 
- de loonkosten van pastoraal medewerkers 
- tweede nachtzuster 
- keukenpersoneel bij verkopingen (indien deze een vergoeding is betaald) 
- kerktelefoon 
- inzet van personeel voor bewonersactiviteiten en de ontspanning van bewoners 
- aan de keukenbestellingen rond koffie, thee, frisdrank en diverse versnaperingen. 
 
Ook worden de noodzakelijke gelden ter beschikking gesteld aan gemoedsbezwaarden die zelf 
niet meer in staat zijn de kosten van huisvesting en verzorging in Huize Winterdijk te voldoen. 
 
Als gevolg van gewijzigde regelgeving door de overheid en om redenen van bedrijfsvoering in 
Huize Winterdijk kunnen de doelen waarvoor een bijdrage wordt verstrekt wijzigen. De Raad 
van Bestuur zal hierover tijdig met de stichting in overleg treden. Conform de doelstelling 
zullen dat doelen zijn die niet uit de normale exploitatie van Huize Winterdijk kunnen worden 
bekostigd. 
 
Toelichting 
Met de Raad van Bestuur van de “Stichting tot oprichting en instandhouding van 
Bejaardenoorden en verzorgingstehuizen uitgaande van de Gereformeerde gemeenten in 
Nederland” is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Daarin zijn de wederzijdse 
rechten en verplichtingen vastgelegd. 
 

5. Vermogen en liquiditeiten stichting 
De stichting heeft  financiële bijdragen geleverd aan in een in Huize Winterdijk gevestigde 
winkel en daarin opgeslagen voorraden. Ultimo 2014 heeft het grootste deel van het eigen 
vermogen daarop betrekking. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan voor de 
realisatie van de statutaire doelstelling noodzakelijk is.  
Als werkkapitaal wordt een bedrag van € 50.000 aangehouden. Over de overdracht van de 
liquiditeiten zijn in de samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt. Daarin is bepaald dat 
per kwartaal op declaratiebasis financiële middelen worden afgedragen. Zodra de stichting 
bekend is met legaten en testamenten, wordt hierover meteen informatie aan Huize 
Winterdijk verstrekt. Ontvangen gelden uit legaten en  testamenten worden direct naar Huize 
Winterdijk overgemaakt, na aftrek van een eventueel tekort van het werkkapitaal. 
 

6. Kostenstructuur 
6.1 Vergoedingen 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de in redelijkheid door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten volgens de daarvoor geldende normen. 
6.2 Administratie 
Huize Winterdijk zal haar administratiesystemen voor zover mogelijk ter beschikking stellen 
aan de Steun Stichting om haar administratievoering te vergemakkelijken. Er is geen externe 
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accountantscontrole, wel wordt door de stichting een onafhankelijke kascommissie  
benoemd, bestaande uit tenminste twee personen, die schriftelijk rapporteert over haar 
bevindingen. Dit rapport wordt toegezonden aan  de Raad van Toezicht en de Raad van 
Bestuur van Huize Winterdijk. 
 

7. Overige informatie 
7.1 Bestemming liquidatiesaldo 
Statutair is daarover het volgende bepaald: een eventueel batig saldo van de ontbonden 
stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. In alle 
gevallen zal bedoeld batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut 
beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met een 
gelijksoortige doelstelling.  
 
7.2 Informatie via de website 
Informatie over de stichting is te vinden op website www.huizewinterdijk.nl. Daar is ook de 
meest recent vastgestelde Jaarrekening te vinden. 
 
Vastgesteld op 17 juni 2015 door het bestuur van de Steun Stichting “Vrienden van 
Winterdijk” te Gouda. 
 
 


