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1. Inleiding 

Stichting Samenzijn is een organisatie die zich inzet voor eenzame ouderen in de gemeente Wierden 
en omringende gemeenten. Inmiddels zijn er al meerdere ouderen die hun weg naar Stichting 
Samenzijn hebben gevonden. Het doel van de Stichting is het ontwikkelen en ondersteunen van 
activiteiten die gericht zijn om de eenzaamheid op te lossen en het uit isolement halen van met 
name ouderen en zieke mensen in de omgeving Wierden, zulks ter bevordering van het menselijk 
welbevinden, alles in de ruimste zin des woords.  De Stichting probeert om de eenzame ouderen 
samen met de enthousiaste vrijwilligers weer sociaal te activeren. Er kan hierbij gedacht worden aan 
een dagdeel gezelschap bieden, een bezoekje aan de markt, een uitstapje of boodschappen doen, 
maar ook gewoon thuis aanwezig zijn en bijvoorbeeld een spelletje spelen. 

Daarnaast worden er regelmatig gezamenlijke koffie- ochtenden georganiseerd en zullen diverse 
activiteiten op touw worden gezet, zodat de ouderen elkaar ook kunnen ontmoeten. Stichting 
Samenzijn kan deze activiteiten organiseren zonder dat hier kosten aan verbonden zijn voor de 
ouderen.  

Beleidsplan en ANBI status 

Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Dit plan is 
opgesteld per d.d. 23-03-2021 en dit plan geldt voor 5 jaar.  

 

2.  De Stichting Samenzijn 

De Stichting Samenzijn is op 21 februari 2007 opgericht door dhr. H.M. Holterman. Het sociale aspect 
met betrekking tot de huidige ouderenzorgen is vaak onderbelicht en staat op een laag pitje. Dhr. 
H.M. Holterman vindt het erg zorgelijk dat er eenzame ouderen zijn en maakt zich zorgen om de 
gevolgen hiervan en  wil graag bijdragen om op voorhand te voorkomen dat ouderen vereenzamen. 

De Stichting wil zich daarom inzetten voor eenzame ouderen in de gemeente Wierden en 
omringende gemeenten om samen met enthousiaste vrijwilligers de eenzame ouderen weer sociaal 
te activeren. Stichting Samenzijn biedt ondersteuning waar nodig om deze doelstelling te realiseren.  

 

3.  Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie leden, de voorzitter, secretaris en penningmeester.  

Voorzitter:  
dhr. H.B.G. Bonvanie, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) 

Penningmeester:  
mevr. N.A.M. Huijsmans, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) 

Secretaris:  
mevr. J.M.G. Welling-Hobert, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) 
 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor verrichte werkzaamheden. De bestuursleden 
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hebben recht op een beperkte onkostenvergoeding voor eventuele kosten die worden gemaakt ten 
behoeve van de uitoefening van zijn/haar functie.  

Geen enkel bestuurslid heeft doorslaggevende zeggenschap binnen Stichting Samenzijn. Aldus kan 
geen enkel bestuurslid zelfstandig beschikken over het vermogen van Stichting Samenzijn als ware 
het eigen vermogen.   

 

4.  Secretariaat 

De Stichting houdt secretariaat in Wierden. 

 

5.  Dagelijks beheer  

Het dagelijks beheer van de Stichting is in handen van de directeur, en is belast met de organisatie 
van alle activiteiten, werven van vrijwilligers en alleenstaande ouderen. Ook het bijhouden van de 
administratie en dossiers inzake 31 vrijwilligers en 36 ouderen valt onder de taken. Daarnaast valt 
ook alle communicatie, zowel met bestuur en geallieerde Stichtingen en gemeentes daaronder. De 
beleidsinitiatieven worden nageleefd en uitgedragen door de directeur. 

 

6. Vrijwilligers taken 

Als vrijwilliger heeft men de belangrijke taak om de ouderen weer sociaal te activeren, door op 
reguliere basis een bezoek in te plannen. Er kan hierbij gedacht worden aan een dagdeel gezelschap 
bieden, een bezoekje aan de markt, een uitstapje of boodschappen doen, maar ook gewoon thuis 
aanwezig zijn en bijvoorbeeld een spelletje spelen. 

Daarnaast worden er regelmatig gezamenlijke koffie- ochtenden georganiseerd en zullen diverse 
activiteiten op touw worden gezet, zodat de ouderen elkaar ook kunnen ontmoeten. 

Beleid en integriteit 

Stichting Samenzijn neemt de bescherming van alle gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, met inachtneming van de Wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

Daarnaast is het belangrijk om grensoverschrijdend gedrag te bespreken en te voorkomen. Bij 
aanname van vrijwilligers zal vanaf heden standaard een VOG worden opgevraagd, en ontvangt men 
onze gedragscode ter ondertekening om de integriteit te waarborgen. Ook onze ouderen zullen 
gevraagd worden om een korte evaluatie bij aanvang, en bij het overschrijden van grenzen of bij 
enige twijfel, dit ten alle tijden te melden en bespreken bij de directeur ofwel het bestuur.  

Onze Gedragscode is op onze website te vinden.  
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7.  Missie 

Stichting Samenzijn zet zich in voor alleenstaande ouderen in de omgeving van Wierden voor wie 
onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de familie en maatschappij. Gezamenlijk bestrijden van 
eenzaamheid en isolement van met name ouderen door het ontwikkelen en ondersteunen van tal 
van activiteiten die bijdragen aan het sociaal activeren van ouderen. 

Het ondersteunen van vrijwilligers om deze vereenzaming van ouderen in de gemeente Wierden 
tegen te gaan door het aanbieden van diverse activiteiten en sociale bijeenkomsten. De Stichting 
ondersteund mobiliteit en (gemeenschappelijke) uitstapjes en regelt vervoer voor ouderen om op 
plaats van bestemming te komen.  

Ook zullen de initiatiefnemers achter de Stichting zich, naast het financieren van activiteiten, 
persoonlijk inzetten als vrijwilliger voor activiteiten. 

De Stichting streeft ernaar om hiervoor middelen ter beschikking te stellen en de vrijwilligers 
desgewenst met raad en daad bij te staan. 

 

8.  Visie 
 
Het voor alleenstaande ouderen in de gemeente Wierden en omgeving mogelijkheden maken en hen 
kansen bieden om betrokken te worden bij de samenleving op de manier die hij of zij wenst. 
 

9.  De kernwaarden  

 De Stichting hanteert de volgende kernwaarden: 

• Het ondersteunen van activiteiten, op het gebied van tegengaan van vereenzaming van 
alleenstaande ouderen. 

• Stichting Samenzijn opereert op regionaal niveau en is niet bestemd voor landelijke acties. 
• Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. 
• De Stichting heeft geen winstoogmerk, dit staat ook beschreven in de statuten. 
• Het bestuur ontvangt geen honorarium, in voorkomende gevallen kan echter wel een 

(reis)kostenvergoeding worden toegekend. 
• De Stichting is neutraal en onafhankelijk en transparant in haar verantwoording. 
• Bij liquidatie zal het liquidatiesaldo bestemd zijn voor een ANBI-instelling. 
• Van het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan oprichters, bestuurders en bloed- en 

aanverwanten tot en met de vierde graad van oprichters en bestuurders. 
• De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.  
• Vrijwilligers dienen een VOG-verklaring in te leveren bij aanmelding, en ontvangen onze 

modelgedragscode ter ondertekening. 
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10.  Doelstellingen 

De primaire doelstellingen van Stichting Samenzijn zijn: 

1. Het tegengaan van vereenzaming van alleenstaande ouderen in de regio van Wierden  
2. Organiseren van gezamenlijke koffie- ochtenden 
3. Het (financieel) mogelijk maken van uitstapjes met ouderen 

De Statutaire doelstellingen van de Stichting zijn als volgt: 
In de statuten staat vermeldt dat de Stichting geen winstoogmerk heeft. Elk handelen dat een 
commercieel risico met zich mee brengt is uitgesloten. Het doen van uitkeringen aan oprichters en 
bestuurders van de Stichting is uitgesloten. 
 
Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd. 

10.1  Werving en beheer van gelden 

1. De financiële middelen, die Stichting Samenzijn nodig heeft voor het mogelijk maken van 
uitstapjes en verstrekken van consumpties zullen in belangrijke mate worden gegenereerd 
uit donaties van de oprichters, particulieren en ondernemers. 

2. De Stichting zal een bepaalde vermogenspositie opbouwen, waardoor bij beëindiging van 
donaties aan de Stichting, de vrijwilligerswerkzaamheden voor het tegengaan van 
vereenzaming nog een jaar lang enige ondersteuning kan verwachten van de Stichting. 

3. De opbouw van de vermogenspositie wordt gecreëerd door de jaarlijkse donaties hiervoor te 
gebruiken. 
 

10.2  Het (financieel) mogelijk maken / ondersteunen van uitstapjes met ouderen 

1. Stichting Samenzijn zal activiteiten financieel ondersteunen die toezien op het organiseren 
van activiteiten met ouderen om zo vereenzaming tegen te gaan. 

2. De Stichting zal geen exploitatietekorten financieren. 
3. De Stichting heeft een directeur aangesteld voor het organiseren en coördineren van 

activiteiten en werven / aansturen van vrijwilligers. 
4. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het Stichtingsbestuur en is mede afhankelijk 

van de liquiditeitspositie van de Stichting. 
5. De Stichting zal vrijwilligers werven voor het mogelijk maken van diverse uitstapjes en koffie- 

ochtenden. 

10.3 Organiseren en coördineren van activiteiten 

1. De directeur zal meerdere keren per jaar verantwoording afleggen over het gevoerde beleid 
aan het bestuur van Stichting Samenzijn. 

2. Het organiseren en coördineren van activiteiten wordt door de directeur van de Stichting 
geregeld. Voor grote uitgaven zal de directeur een aanvraag indienen bij het bestuur. 

3. Het bestuur toetst de aanvraag aan de doelstellingen van de Stichting. 
4. Het bestuur zal op basis van haar toetsing de aanvraag honoreren of afwijzen. 
5. Bij honorering zal de hoogte van het bedrag en het moment van uitbetaling worden vermeld. 
6. Bij afwijzing zal de reden worden vermeld en bestaan geen mogelijkheid tot beroep. 
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11.  ANBI-status aanvraag 

Stichting Samenzijn vraagt een ANBI-status aan. Dat houdt in dat een Stichting bij de Belastingdienst 
geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Door deze status zijn de belastingregels voor ANBI op het gebied van schenking, successie en de 
aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de 
Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen. Die 
erkenning is ook belangrijk voor mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor 
de inkomstenbelasting (IB alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een 
beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, 
vindt u op de website van de Belastingdienst.  

Als Stichting Samenzijn door de Belastingdienst wordt aangewezen als een ANBI, kan gebruik 
gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals: 

• Een ANBI betaald geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de 
instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 
schenkbelasting te betalen 

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting 
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift 

aan een ANBI.  
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- pof 

vennootschapsbelasting 
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de 

ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst 
• Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.  

 
Om aangewezen te worden als ANBI moet de Stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden: 

• De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.  
• De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.  
• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

integriteitseisen.  
• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 
vermogen.  

• De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van 
de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.  

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden.  

• De Stichting heeft een actueel beleidsplan.  
• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.  
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een 

soortgelijk doel.  
• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.  
• De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.  
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12.  Verslagen 

Ieder jaar zal Stichting Samenzijn haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen 
activiteiten via: 

- Financieel jaarverslag 
- Kort inhoudelijk activiteiten verslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Stichting Samenzijn    E-mail: info@Stichtingsamenzijn.nl 
Postbus 198, 7640 AD Wierden   KVK-nummer: 0817651767 
Telefoon: 0546 760 060    RSIN: 817651767 
Bankrekening: NL20 INGB 0662 6649 57 


