Beleidsplan
Stichting Freonen fan Leppehiem
1. Inleiding
De Stichting Freonen fan Leppehiem zet zich in voor het welzijn van bewoners van
Mienskipssintrum Leppehiem. De stichting zorgt voor middelen bij activiteiten die zeer
gewenst zijn maar niet uit de reguliere exploitatie betaald kunnen worden. Welkome
extraatjes, die door de bewoners van Leppehiem enorm gewaardeerd worden.
2. Gegevens instelling
Naam: Stichting Freonen fan Leppehiem
RSIN: 8061.05.306
Vestigingsadres: Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum
Telefoon/mail : 0566-654654 / info@leppehiem.nl
Bankrelatie: NL93RABO0352103434
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
- Dhr. Z. Kroese (voorzitter)
- Dhr. H.J. van Dooren (secretaris / penningmeester)
- Dhr. H. van der Wal
- Mevr. F. Scholing
De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en besluiten kunnen op grond van artikel 7 van de
statuten slechts worden genomen bij meerderheid van stemmen, zodat geen van de
bestuurders over het vermogen van de stichting kan beschikken als ware het hun eigen
vermogen.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
3. Doelstelling en activiteiten
Mienskipssintrum Leppehiem biedt aan ongeveer 250 ouderen een prachtige woonplek. Ze
worden, afhankelijk van hun fysieke en geestelijke gezondheid, op de voor hen meest
passende manier opgevangen en begeleid. Ook wordt hen een zo compleet mogelijk
dagprogramma aangeboden. Zo kunnen de bewoners zwemmen, duo-fietsen, muziek
maken, zingen, chillen et cetera.
De stichting zet zich in voor het welzijn van de bewoners van Leppehiem en zorgt voor
middelen om activiteiten voor de bewoners van Leppehiem te organiseren.
Om al die vormen van ondersteuning/begeleiding/afleiding te kunnen bieden, is Stichting
Freonen fan Leppehiem opgericht met het doel particulieren en bedrijven te stimuleren om,
fiscaal vriendelijk, maandelijks of jaarlijks een bedrag te doneren.
Met die bedragen is het mogelijk om bovenvermeld activiteitenprogramma te blijven
uitvoeren. Geld dat in het recente verleden al heel nuttig werd aangewend voor de aankoop

van bijvoorbeeld een duo-fiets (fietsen door het dorp met een co-piloot) of het inrichten van
een chill-room.
4. Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van derden. Uit de
financiële positie volgt ook, dat de stichting niet de intentie heeft om meer vermogen aan te
houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten
behoeve van de doelstelling van de stichting.
4.1.
Werven van gelden
De donateurs van de Stichting zijn particulieren en bedrijven die een hoge betrokkenheid
voelen met het werk en de bewoners van Leppehiem.
Door middel van een eenvoudig inschrijfformulier kunnen zij zich bij Leppehiem aanmelden
als donateur/schenker.
In de afgelopen jaren hebben zich al meer dan 25 bedrijven bij de Stichting aangesloten.
Ook van particuliere kant worden er incidenteel schenkingen verricht.
4.2.
Vermogen van de stichting
Het niveau van de financiële middelen in deze Stichting bedroeg per ultimo 2019 € 9.416,00.
Jaarlijks komt er gemiddeld € 6.750,00 binnen en wordt er vanuit deze middelen € 6.000,00
besteed.
4.3.
Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de Stichting.
4.4.
ANBI-status
Het bestuur van de stichting heeft besloten om een aanvraag in te dienen voor toekenning
van de ANBI-status.
Een ANBI-status heeft voor de Stichting als voordeel dat bedrijven en particulieren hun giften
kunnen aftrekken van de belasting en de Stichting wordt gevrijwaard van het betalen van
schenkbelasting over giften en schenkingen.
Toekenning van de ANBI-status zal de mogelijkheden om financiële middelen te verwerven
ter realisatie en waarborging van de doelstellingen van de Stichting vergroten.

