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1. INLEIDING 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting De Perspektiefboerderij het actuele 

beleid vast. Dit beleidsplan wordt vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 oktober 2019.  

 

2. STRATEGIE 

2.1 Kernprincipes 

 

A. Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten en luidt als 

volgt  

De stichting heeft ten doel: 

- (het voortzetten van) het bieden van een gezinsvervangend thuis aan jongeren die om 

redenen niet (meer) thuis kunnen wonen; 

- Jeugdzorg te bieden met dagbesteding en overnachting; 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

B. Winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk hetgeen blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en 

feitelijke werkzaamheden. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan 

de statutaire doelstelling. 

 

C. Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 13 lid 2 van de statuten zal een batig liquidatie saldo worden besteed 

ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of 

van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 

beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

 

2.2. Missie 

De stichting De Perspektiefboerderij stimuleert mensen en bedrijven om, door middel van 

acties, werving van sponsoren en organiseren van activiteiten, een financiële bijdrage te 

leveren aan de doelstelling van de stichting om deze tot in lengte van jaren voort te kunnen 

zetten en uit te bouwen naar een zo hoog mogelijke positieve uitstroom, namelijk tot 

zelfstandigheid van de bewoners. 

 

3. BELEIDSINVULLING  

De stichting benadert en betrekt partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van 

de doelstelling. Ter verbetering van de begeleiding, de ontwikkeling van een optimaal 

leefklimaat voor de doelgroep en het optimaliseren van de daarmee samenhangende 

faciliteiten. Alles met het doel om zo zelfstandig mogelijke uitstroom mogelijk te maken voor 

deze jongeren.    

 

Door bovengenoemde acties draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals 

vermeld in artikel 2.1 

 



3.1 Werving en beheer van gelden 

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van: 

a. giften en donaties; 

b. subsidies en (sponsor)bijdragen; 

c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 

d. de opbrengst van de activiteiten, als hiervoor onder artikel 3. vermeld; 

e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

 

*Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. De stichting heeft een 

bankrekening. Daarop wordt het geld gestort. Contant geld verkregen uit acties wordt op de 

bankrekening gestort. De Administratie wordt uitgevoerd door de penningmeester en 

gecontroleerd door het bestuur. 

 

3.2 Vermogen van de stichting 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 

van de stichting en noodzakelijk is om acties en activiteiten te ontwikkelen en te financieren 

ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 

 

3.3 Bestedingsbeleid 

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan het bieden van een 

gezinsvervangend thuis aan jongeren die om redenen niet (meer) thuis kunnen wonen, en het 

bieden van Jeugdzorg met dagbesteding en overnachting. 

 

3.4 Beschikken over het vermogen van de stichting 

Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting beschikt het bestuur over het 

vermogen van de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het 

vermogen van de stichting als ware het diens eigen vermogen. 

 

4. OVERIG 

4.1 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening 

van hun functie ten behoeve van de stichting maken worden des verzocht door de stichting 

vergoed conform artikel 3 lid 3 van de statuten. 

 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.  

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden. 

De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door bovengenoemde personen. 

 

4.3 Publicatie 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van  de onder constructie zijnde 

website www.stichtingperspektiefboerderij.nl. 

 


