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1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is na opstelling goedgekeurd door de bestuursleden, het beleidsplan zal ieder jaar in
de laatste vergadering van het jaar op de agenda staan, om deze zo actueel mogelijk en onder de
aandacht te houden.
2. Strategie
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
Aanvullend op hetgeen vanuit de pensiongelden wordt geboden, het leefklimaat voor de
bewoners van de beide genoemde verzorgingshuizen te verhogen, door het financieren van:
a. Faciliteiten gericht op fysiek en geestelijk functioneren
b. Activiteiten van recreatieve of culturele aard, dan wel;
c. Het aankleden van gezamenlijke ruimten en tuin van de tehuizen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De geldmiddelen van de Stichting worden verkregen door schenkingen en/of legaten. De gelden,
verkregen van bewoners of uit het organiseren van activiteiten, komen alleen het betrokken huis
ten goede, tenzij het bestuur anders bepaalt.

3. Beleid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform doelstelling aan projecten die
aangevraagd worden door “De Meerstede” en “De Meerwende”. Daarnaast worden er
door het bestuur van de Stichting verrassingsactiviteiten georganiseerd, zoals bijv. de
Kroningsboom en de aandacht voor Ouderendag.
4. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten
De administratie/secretariële werkzaamheden van de Stichting wordt gevoerd door:
Mevr. H. van der wal
En de jaarrekening/financiën van de Stichting wordt opgesteld door:
Mevr. T. Meirmans
Goedkeuring van de jaarstukken wordt gedaan door onafhankelijke personen van “De
Meerstede” en “ De Meerwende”
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht d.m.v. website: www.zorgcentra-meerlanden.nl
onder de namen van beide huizen: “De Meerstede” en “De Meerwende” zie onder het kopje
Vrienden van.

5. Activiteiten verslag
De activiteiten van de stichting die reeds gedaan zijn, bestaan o.a. uit :
Verschillende optredens / activiteiten voor onze bewoners in De Meerstede en De Meerwende
2013
Donatie duofiets “De Meerwende
Koningsbomen geplant in de tuinen van “De Meerstede” en “De Meerwende”
Traktatie ouderen dag (1e vrijdag van de maand oktober)
2014
Uit naam van de Stichting is een verzoek ingediend bij het Schipholfonds voor financieren van
een wens van “De Meerstede”: Een belevingsgerichte tuin.
Dit verzoek is helaas afgewezen.
Traktatie ouderen dag (1e vrijdag van de maand oktober)
Bijdrage duo fiets “De Meerwende”
2015
Donatie t.b.v. de aanschaf van de rolstoelbus 2015
2016
Traktatie Ouderen dag optreden Shantykoor Vijfhuizen 2016 in De Meerwende en in 2017 in De
Meerstede

2017
Kerststal tijdens 50 jarig jubileum geschonken aan De Meerwende 9 december.
2018
Tafeltennisactiviteit “Bewegen op maat” 24 mei in de Meerstede.
Traktatie Ouderendag: Optreden Shantykoor Vijfhuizen Ouderendag 14 oktober in De Meerstede
en 23 oktober in de Meerwende.
2019
September - 60 Jarig bestaan Meerstede cadeau bank & parasol voor het nieuwe terras .
Oktober - Ouderendag optredens in beide zorg/verpleegtehuis
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