Beleidsplan 2019/2020 Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen te Harfsen
Algemeen uitgangspunt
Er is in de eerste jaren 2017/2018 al veel gerealiseerd. Dit plan gaat over de verdere ontwikkeling
hiervan.
Vertrekpunt voor alle plannen is dat de Ontmoetingsruimte de Veldhoek, zowel wat betreft
de zaal als de direct aan het perceel verbonden buitenruimte, een ontmoetingsplek/huiskamer
is voor senioren uit het dorp en Kring van Dorth, maar ook voor de interactie tussen jong en oud.
Het gaat dan niet alleen om een ontmoetingsplek/de buitenruimte op zich maar vooral dat de
ruimten voldoende uitdagen om er sociale en gezondheid gebonden activiteiten te laten plaats
vinden.
Financieel vertrekpunt
De stichting heeft geen winstdoelstelling maar wil wel jaarlijks minimaal quitte te draaien.
Alle activiteiten moeten derhalve een bijdrage leveren aan de activiteit zelf maar ook aan de dekking
van de algemene kosten zodat er voldoende ruimte is om tijdig vervangings- of
vernieuwingsinvesteringen te doen.
Tarieven
De tarieven zijn aan nacalculatie en herijking toe. Te realiseren in 2019.
Inrichting ontmoetings- en buitenruimte
De inrichting van beide ruimtes moet voldoen aan de algemene uitgangspunten en de in deze tijd
geldende overheidsvoorschriften. Daarom wordt er verder gewerkt aan een inrichtingsplan en een
beweegtuin gerealiseerd. Naast middelen uit de exploitatie zijn voor deze aanschaffingen ook
subsidies en donaties nodig.
ANBI
Voor het werven van giften, verzoeken om legaten, is een ANBI status voor de Stichting een
voorwaarde. Het aanvragen hiervan wordt in gang gezet.
Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen. Naar een secretaris, waarmee het aantal leden
op 5 komt, wordt gezocht.
Beleid is de eerste verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij werkt bij de beleidsvoorbereiding en
uitvoering nauw samen met de bestuurscommissie en de activiteiten coördinator.
Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Bestuurscommissiecommissie
De bestuurscommissie bestaat uit drie personen. Haar belangrijkste taak is de inhoudelijke aandacht
voor de bezoekers binnen het algemene uitgangspunt en de uitvoering van het beleid samen met de
activiteiten coördinator. De overheid zet in op preventie maar regelt niet wie dan de ogen en oren
moeten zijn. Alhoewel wij de preventieve taken maar beperkt tot onze verantwoordelijkheid rekenen
is er niet aan te ontkomen. Ook van de vrijwilligers wordt op dit punt meer verwacht. De verdere
training van de vrijwilligers is een aandachtspunt.
De bestuurscommissie woont alle bestuursvergaderingen bij.
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Activiteiten coördinator/gymleraar
Voor de gebruikers van de ruimten is het essentieel dat er een vast contact persoon is die
naast aanspreekpunt ook de activiteiten coördineert.
Gymlessen binnen en buiten, zeker ook met de beweegtuin, zijn essentieel deel van het maandelijkse
programma.
Bestuurlijk contact bewoners
Bij alle plannen is een goed bestuurlijk contact met de gebruikers essentieel. Het inloopspreekuur
voorafgaand aan de bestuursvergaderingen functioneert goed daarvoor. Op de activiteitenkalender
staan de vergaderingen aangekondigd. Ook in een lokaal huis aan huis blad is er aandacht voor de
activiteiten. Voor de bespreking van bijzondere onderwerpen zijn er speciaal belegde bijeenkomsten.
Vrijwilligersbeleid
Er is een vrijwilligersbeleid waarbinnen ook regelmatig met vrijwilligers wordt gesproken. Zij tekenen
een vrijwilligersbijeenkomst. Voor de toekomst komen er cursussen waarin vrijwilligers de
mogelijkheid krijgen beter op door gebruikers af te geven signalen in te spelen.
Er is een vrijwilligersverzekering.
Activiteiten
Maandelijks zijn er geplande activiteiten die in een activiteitenkalender zijn samen gevat . Dit
overzicht komt ook in een lokale huis aan huiskrant.
Onderdelen zijn:
Koffie drinken;
Open tafel;
Biljarten;
Gymlessen (binnen en buiten);
Najaar markt;
Beeldhouwen;
NL-doet;
Spelletjesochtend/middag;
Bingo;
Koersbal;
Bloem schikken;
Uitjes;
Lezingen;
Bruin café;
TV kijken;
Activiteiten met de Beatrixschool.
Beweegtuin
Rondom de in 2019 aan te leggen beweegtuin zijn nog organisatorische, publicitaire en financiële
uitwerkingen noodzakelijk. Dit wordt opgepakt.
Donateurs
Van de Vrienden van de Veldhoek zijn de donateurs “over genomen”. Voor een sluitende exploitatie
is uitbreiding van het bestand nodig.
Harfsen, 5 maart 2019.
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