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1. De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling  

De in de statuten genoemde doelstelling is: 
De stichting heeft ten doel het oprichten, beheren, exploiteren en instandhouden van een 
woonvoorziening in de gemeente Noordoostpolder of de directe omgeving, van in beginsel 
acht (8) tot zestien (16) vrouwen met een verstandelijke beperking, alsmede het verlenen 
van zorg of het inkopen van zorg bij een erkende zorgaanbieder, het behartigen van de 
daarmee samenhangende belangen van de bewoners en het verrichten van alle 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of - daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.  

• De in de statuten genoemde werkzaamheden om het doel te verwezenlijken zijn: 
• door het ontwikkelen en/of doen ontwikkelen van bouwplannen voor een nieuwe of 

te verbouwen locatie of het huren van een bestaande locatie;  
• door het aangaan en/of beëindigen van overeenkomsten met zowel 

overheidsinstanties als andere rechtspersonen; 
• het scheppen en in stand houden van een gunstig woon —en leefklimaat voor de 

bewoners, opdat zij zo zelfstandig mogelijk afgestemd op hun wensen en 
mogelijkheden kunnen leven en wonen;  

• het scheppen van voorwaarden tot overleg met en medezeggenschap van de- 
bewoners en hun ouders, verzorgers, mentoren, curatoren en/of bewindvoerders; 

• het voeren van overleg en het sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders over 
de invulling van de dienstverlening aan de bewoners, alsmede de kwaliteit van de 
zorgverlening;  

• alle andere wettelijke activiteiten en middelen, welke voor het doel van de stichting 
nuttig of bevorderlijk kunnen zijn.  

2. De wijze van verwerving van inkomsten: 

Inkomsten worden verkregen door de persoonlijk gebonden budgetten (PGB) en Wajong 
uitkeringen van de bewoners, naast donaties en schenkingen. Belangrijkste uitgaven zijn de 
personele inzet voor zorg, levensonderhoud en huur van de woning. 

3. Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De jaarlijkse financiële realisatie en balans worden 
gepubliceerd op de website. De stichting heeft een onbezoldigd bestuur. Afhankelijk van o.a. 
het hebben van eigen personeel of inhuur, zal er een nader te bepalen som geld 
gereserveerd worden voor onverwachte uitgaven. 

4. Bestuurssamenstelling 

Voorzitter  : Bas Hoogenkamp 
Secretaris  : Wilma Alves 
Penningmeester : Stoffel Haagsma 
 
Zij hebben een gezamenlijke bevoegdheid 



 
 
 
 
 Balans     

   Saldi tot 01-2020   Saldi t/m 12-2020  
   Debet   Credit   Debet   Credit  
Eigen vermogen              162  
Bank         655   
Crediteuren              493  
                  
Totaal activa/passiva         -               -          655            655  
                  
Totaal balans         -               -          655            655  

     
Verlies & Winst     
                  
Diverse kosten         522   
     
Totaal Divers         -               -          522               -    
                  
Diverse opbrengsten              684  
                  
Saldo Winst&Verlies               162      


