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Doelstelling en beleidsplan
Waar staan we voor
Goed nieuws brengen! aan alle wie de moed verloren hebben in een gebroken samenleving,
weduwen, wezen, armen ,ouderen kinderen bijzondere mensen in onze samenleving, hun
opbeuren helpen luistern en plezier laten beleven en hen activeren door onder te brengen bij
een daginvulling.
Hoe maken we onze droom waar
Aandacht hebben voor mensen ongeacht ras en geloof
Een luisterend oor bieden
Pastorale zorg
Praktische hulp/boodschappen
Voedselhulp
Kledinghulp
Verhuishulp
Zingeving
Doelgroep
Onze doelgroep kent geen uitzondering ten aanzien van geloof of ras. Deze activiteiten van
woord en daad zullen zich voornamelijk in Nederland plaatsvinden.

Activiteiten
Boodschappen
Gratis Lunch/maaltijden
Verhuishulp
Pastorale zorg

Werving van gelden:
Teneinde de werkzaamheden als stichting te kunnen verrichten is het noodzakelijk dat er
voldoende middelen beschikbaar zijn. Welkom Thuis verwerft haar middelen voornamelijk
door:
- bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren;
- bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
- subsidies;
-giften
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

Beheer van gelden:
- de administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de stichting;
- de penningmeester verzorgt na afloop van elk kwartaal een rapportage, waaruit blijkt welke
middelen zijn ontvangen en waaraan deze zijn besteed;
- het bestuur heeft afspraken gemaakt over de financiële bevoegdheden van de
penningmeester;
- betalingen vinden plaats na goedkeuring door de penningmeester en het desbetreffende
bestuurslid;
- het bestuur heeft afspraken gemaakt over de hoogte van vergoedingen bij bijzondere
gebeurtenissen;
- na afloop van het boekjaar zorgt de penningmeester van de stichting voor de jaarstukken.
- voor een eventuele benodigde accountant ontvangt hij hier een vergoeding voor.
- de jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ter vaststelling
voorgelegd aan het bestuur van de stichting en online geplaatst.

Besteding van gelden
De financiële middelen die zijn verkregen, worden door de stichting aangewend voor
realisering van haar doelstelling. Het betreft hier vooral huisvestingsuitgaven van de locatie
Boodschappen aan hulpbehoevenden
Kosten vervoer
Lunch
Locatie kosten.

Vrijwilligers vergoeding
In de statuten is opgenomen dat de leden van het bestuur een eventuele beloning kan worden
toegekend in de vorm van een vrijwilligersvergoeding, voor degene die werkzaamheden
verrichten voor Stichting welkom thuis.

