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Beleidsplan    voor een algemeen nut beogende instelling 

 

Voorwoord  
Voor u ligt het beleidsplan 2015-2020 van de Stichting “Samen” in Leunen.  
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op  5 januari 2015 en gevestigd in 
Leunen. De aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de stichting is dat we in 
2012 zijn gestart met het organiseren van Wmo-activiteiten voor het dorp Leunen.  
 
“Samen werken aan een leefbaar, sterk dorp  Leunen” 
Tijdens de jaarvergadering van 19-03-2012 is het Jaarplan dorpsraad Leunen 
2012/2014 “Samen werken aan een leefbaar- sterk dorp Leunen” van de Stichting 
Dorpsraad Leunen besproken en vastgesteld.  
Van bijzonder belang hierbij zijn de stuurgroep en de werkgroepen WMO: We gaan 
het samen doen! Ook vanuit de gemeente wordt actief aangestuurd op eigen 
initiatief en participatie van inwoners.  
 
De stuurgroep Wmo is sinds  5 januari 2015 een onafhankelijke Stichting geworden.  
Als stichting zijn wij verplicht een notariële akte op te laten stellen. (Ook wel de 
statuten genoemd). In deze acte is o.a. beschreven wie de bestuurders van de 
stichting zijn.  Als Stichting staan we ingeschreven bij de kamer van koophandel en 
zijn we aangemeld bij de belastingdienst.  
 
Het beschrijven van een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de status  
Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). De verder uitwerking van het beleidsplan 
is verwerkt in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting  “Samen” in Leunen.  Bij 
het opstellen van de beleidsplan hebben wij rekening gehouden met de eisen van de 
ANBI. In mei 2015 hebben we als Stichting  de ANBI-status aangevraagd.  
Het belang van een ANBI-status is dat organisaties en particulieren hun 
giften/schenkingen kunnen aftrekken van de belasting en wij als stichting worden 
gevrijwaard van het betalen van belasting over giften/ schenkingen.  
 
Dit beleidsplan geeft inzicht in:  
de manier waarop de stichting  haar werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. 
Het plan mag gezien worden als een  meerjarig beleidsplan. Het plan geeft inzicht in:  
• het werk dat de Stichting doet 
• de manier waarop de Stichting geld werft 
• het beheer van het vermogen van de Stichting 
• de besteding van het vermogen van de Stichting 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur Stichting “Samen” in Leunen  
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01. Inleiding 
De stuurgroep Wmo Leunen is op 5 januari 2015 een stichting geworden. De 
stichting heeft als taak burgers, zorgaanbieders en de gemeente met elkaar te 
verbinden. Uitgangspunt hierbij is de samenwerking in de Driehoek tussen de 
Stichting “Samen” in Leunen de gemeente Venray en de mogelijke zorgaanbieders.  
 
Het oprichten van de Stichting en het uitwerken van het beleidsplan Stichting 
"Samen" in Leunen, het starten van de netwerkactiviteiten vormen de start van het 
ontwikkelen van passende Wmo-activiteiten. 
Een begin werd al gemaakt in de vorm van   het  marktonderzoek (enquête Leunen 
2013) waarin gevraagd werd naar de wensen van de inwoners van Leunen. De 
stichting zal ten behoeve van en vooral op vraag van de inwoners van Leunen op 
collectieve en scherpe wijze Wmo-initiatieven gaan ontwikkelen in samenspraak met 
de gemeente Venray en de mogelijke zorgaanbieders.  
 
De stichting staat de komende 5 jaar voor een grote uitdaging . De uitdaging  is het 
organiseren van verschillende Wmo activiteiten, vrijwilligersbeleid  en het zoeken 
van sponsoren, het organiseren van draagvlak en geven van bekendheid aan de 
stichting. Deze activiteiten zijn noodzakelijk wil de stichting de doelstelling kunnen 
verwezenlijken.  
Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk helder doel nodig.  
 
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt.  
Het jaarverslag, jaarplan, financieel jaarverslag en de begroting zijn 
meetinstrumenten om vooruit te kijken maar ook om te evalueren wat we hebben 
bereikt. Het geeft een goed inzicht in de activiteiten, projecten en werkzaamheden 
van de Stichting.  
 
Het bestuur Stichting “Samen” in Leunen 
 
Voorzitter 
Ed Stevens  
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02. Doelstelling Stichting "Samen" in Leunen 
Het bestuur van de Stichting “Samen” in Leunen wil maatwerk leveren, zodat zo veel 
mogelijk inwoners van Leunen zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in eigen 
dorp. De te ontwikkelen activiteiten richten zich op participatie en integratie van alle 
inwoners. Ongeacht leeftijd en situatie willen we mensen betrekken bij de 
plaatselijke gemeenschap. Het bestuur streeft ernaa, dat de inwoners veel invloed 
krijgen op het aanbod en de verdere ontwikkeling van activiteiten. Dit binnen ieders 
wensen en mogelijkheden. De focus richt zich op het realiseren van  laagdrempelige 
voorzieningen welke voorliggend zijn aan zorgindicaties en te realiseren zijn met 
inzet van vrijwilligers. 
 
 
03 Missie en visie Stichting "Samen" in Leunen 
De missie definieert het bestaansrecht en identiteit van de Stichting . Door middel 
van deze missie geven we aan wie we zijn, wat we doen en wat we willen bereiken. 
Kortom : “Waar voor willen we gaan als Stichting “Samen” in Leunen. We gaan het 
samen doen! 
 
03.1 Missie waar staat de stichting  voor? 
Iedereen in Leunen moet aan de Wmo-activiteiten van de Stichting kunnen 
deelnemen.  
 
03.2 Visie  
De stichting heeft de overtuiging dat elke inwoner van Leunen zo lang als mogelijk 
deel uit moet kunnen maken van activiteiten in het dorp en participeren als dorpslid. 
Betrokkenheid en ondersteunen van elkaar als dorpslid vormt hierbij een belangrijke 
waarde.  
 
04. Bestuur  Stichting "Samen" in Leunen 
De Stichting  "Samen" in  Leunen bestaat uit 7 personen, deze hebben  uit hun 
midden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Zij vormen samen de 
Stichting "Samen" in Leunen. 
 
04.1 Werkgroepen onder de Stichting: We gaan het samen doen!  
De Leunse inwoners willen graag actief meewerken en zo de regie hebben en krijgen 
op de eigen leefomgeving. Ze kunnen zekerheid en veiligheid in eigen leefomgeving 
mee organiseren, hun netwerk vormgeven. Het is belangrijk voor het bestuur  dat 
alle verschillende kwaliteiten van mensen optimaal benut gaan worden. Teams 
(werkgroepen) rond mensen maken want zo kunnen we activiteiten organiseren 
m.b.t. de Wmo. De mate van uitwerking per werkgroep kan verschillen. Een aantal 
acties zijn al in gang gezet zoals het organiseren van de thema-avond en het 
opzetten van de projectstructuur. De overige acties maken onderdeel uit van de 
implementatie en start van de werkgroepen. Het bestuur  geeft de opdracht aan de 
werkgroepen. Elke werkgroep heeft een projectleider/voorzitter die 
eindverantwoordelijk is voor het samenwerken en evalueren. Om de implementatie 
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succesvol te laten verlopen zijn de voorwaarden en medewerking van de 
werkgroepen van groot belang.  
Om de stichting "Samen" in Leunen  met al de activiteiten en werkgroepen 
draaiende te houden, hebben we vrijwilligers nodig en willen we vrijwilligers binden.  
In het  document vrijwilligersbeleid  wordt beschreven wat vrijwilligers nodig hebben 
wat als basis kan dienen voor alle diensten welke door vrijwilligers t.b.v. de Stichting 
worden geleverd. Daarnaast wordt hierin aangegeven wat de vrijwilligers aan 
ondersteuning van de Stichting  kunnen verwachten. 
 
05. Wat hebben we tot heden bereikt? 
Het oprichten van de Stichting op 5 januari 2015, het uitwerken van het 
activiteitenplan Stichting "Samen" in Leunen en het starten van de 
netwerkactiviteiten vormen het begin van het ontwikkelen van passende Wmo 
activiteiten. 
 
De eerste stap is gezet in de vorm van het marktonderzoek (enquête Leunen 2013) 
waar naar de wensen van de inwoners van Leunen is gevraagd. De Stichting zal ten 
behoeve van en vooral op vraag van de inwoners van Leunen op collectieve en 
scherpe wijze Wmo-initiatieven gaan ontwikkelen. 
 

05.1  
Het Eetpunt zorgt voor een lekker diner in een gezellige omgeving. Veel mensen 
vinden het fijn om “lekker samen” met meerderen mensen aan tafel te zitten. Op 
een ongedwongen manier kun je andere mensen ontmoeten, even bijpraten of 
gewoon lekker kletsen en ondertussen genieten van een goede betaalbare maaltijd. 
Dat doet het Eetpunt.  
 

05.2  
Alle mensen die behoeften hebben om samen met andere een middag samen te zijn 
voor het leggen van een kaartje, het spelen van een gezelschapsspel of zomaar wat 
praten met elkaar, zijn welkom. Ook zal er regelmatig iets extra’s zijn b.v. een film of 
een presentatie. Onder het genot van een kop koffie of thee of een andere drankje 
samen zijn. Steeds meer mensen hebben de behoefte voor een bezigheid of het 
doorbreken van de dagelijkse sleur. Onze vrijwilligers ontvangen u en zullen voor een 
middag vol ontspanning zorgen.  
 

05.3  
ZorgSaam is een dagbesteding , deze is bedoeld voor de zelfstandig wonende, minder 

zelfredzame (oud) dorpsgenoten die niet meer zo gemakkelijk contacten met anderen 

leggen of bezigheden oppakken, terwijl ze toch graag met anderen in contact willen 

blijven. ZorgSaam is niet aan een leeftijd gebonden. De dagbesteding vindt plaats in  

“de Baank” te Leunen, op maandag van 10.00 – 15.30 uur. Om 12.00 uur wordt een 

3-gangen menu geserveerd. 

De dagbesteding wordt gerund door vrijwilligers. We gaan ervan uit dat gasten elke 

week komen, behoudens bijzondere omstandigheden.  
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Het biedt een sociale, veilige omgeving en is een aangename onderbreking van de 
week voor de gasten. De mantelzorgers kunnen de zorgmantel even overdragen aan 
ons.  
 
 
05.4 Infopunt  
September 2015 willen we starten met een infopunt. We gaan starten met 
spreekuren in het MFC de Baank in Leunen. Dit in samenwerking met de 
professionele zorg (wijkverpleegkundige). Ons doel is inwoners van Leunen goed te 
informeren, ondersteunen  en door te verwijzen naar hulp of een ondersteunend 
netwerk, over alle Wmo-activiteiten in het sociale domein. Wij organiseren hiervoor 
tijdens "t Trefpunt” in de even weken een laagdrempelige infopunt waar alle 
inwoners met alle mogelijke vragen terecht kunnen, indien nodig in samenwerking 
met beroepskrachten. Op deze manier willen wij Leunse inwoners ondersteunen en 
informeren. 
Meer informatie over de activiteiten staan in de Folder Stichting “Samen” in Leunen. 
 
06. Beleid Stichting "Samen" in Leunen 
 Informatie en communicatie naar de deelnemers en vrijwilligers,  

LVH- courant en de regionale kranten, sociale media en de website van de 
Stichting.  De komende jaren worden de onderstaande stukken jaarlijks 
opgemaakt.  

 Jaarverslag 2013 en 2014 

 Jaarplan 2014 en 2015 

 Begroting 2015 

 Financieel verslag 2013 en 2014  
 

06.1 Vrijwilligersbeleid  
Projecten, en investeringen Stichting "Samen" in Leunen  
In 2015 is er gewerkt aan het realiseren van de folder en website van de Stichting.  
De aanschaf van notebook, g.s.m. en opstastoel.  
 
07. Beschikking vermogen van de Stichting "Samen" in Leunen 
De Stichting “Samen” in Leunen is als toekomstige ANBI- Stichting  verplicht 
administratie te voeren. Uit de administratie moet blijken welke bedragen (per 
bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald. In de statuten en het 
huishoudelijk reglement  van de Stichting is dit goed en duidelijk beschreven.  
 
Bestuursleden zijn wel gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven  en 
gereden kilometers te declareren. Voor declaraties wordt het standaardformulier 
“declaratie” gehanteerd, zoals opgesteld door de  penningmeester; 
Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren.  
 

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de Stichting "Samen"in 
Leunen zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Alle inkomsten en 
uitgaven worden beschreven in de jaarstukken. Na goedkeuring worden de 
jaarstukken op de website geplaatst.  
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07.1 Afwezigheid van winstoogmerk  
Aangezien stichting "Samen" in Leunen geen winstoogmerk heeft, behoort volledig 
(financieel) inzicht tot de belangrijkste informatiebronnen. Een goede administratie 
begint bij het registreren van donateurs, giften, relaties (crediteuren en debiteuren), 
communicatie en abonnementen.  
 
07.2 Bestemming liquidatiesaldo 
De stichting heeft het volgende in de statuten vastgelegd: Indien het bestuur besluit 
tot ontbinding dient een eventueel batig liquidatiesaldo door het bestuur te worden 
bestemd ten behoeve van een andere algemeen nut beoogde instelling met een 
soortgelijke doelstelling. 
 
07.3 De werving van gelden Stichting "Samen" in Leunen 
De stuurgroep Wmo Leunen is in 2012 gestart via de dorpsraad Leunen. Via de 
dorpsraad hebben we een start kapitaal ontvangen van € 500,00 uit het 
leefbaarheidsbudget. In 2013 hebben we een bewonerssubsidie ontvangen van de 
gemeente Venray van €1.500,00 (leefbaarheidswedstrijd). In 2013 hebben we een 
incidentele subsidie ASV gemeente Venray ontvangen van €1.500,00.  
Tijdens ontwikkeling van het nieuwe MFC de Baank hebben we in 2015 via wonen 
Limburg en fondsenwerving een bedrag van €10.000,00 ontvangen voor de Wmo 
activiteiten in het MFC de Baank. Voor het opstarten van de verschillende Wmo 
activiteiten zoals dorpsdagbesteding ZorgSaam en het infopunt hebben we in 2015 
een bedrag van € 6.215,00 ontvangen van de gemeente Venray. Voor de structurele 
kosten van de Stichting “Samen” in Leunen hebben we voor de Wmo-activiteiten een 
bedrag van € 5.522,00 ontvangen. In 2015 hebben we ook een bedrag van € 250,00 
ontvangen van de boekenactie EWL 2014.  
 
07.4 subsidie: financiële bijdragen van gemeente Venray zijn bedoeld voor het 
mogelijk maken of in stand houden van bepaalde Wmo activiteiten en voorzieningen 
in het dorp Leunen. 
 
07.5 De wijze waarop de Stichting "Samen" in Leunen fondsen wil werven. 
De Stichting wil geld binnen krijgen door eigenbijdrage van de gasten en deelnemers. 
Door sponsering, donaties, (giften) subsidies en fondsenwerving.  
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige manier via contacten met relaties, 
privé en zakelijk.  
 
07.6 Financiën 
Om de doelen van de Stichting te realiseren is er geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan 
de jaarlijkse kosten, basis-/structurele kosten en ontwikkelingskosten om de 
Stichting draaiende kunnen te houden. Wil de Stichting kunnen groeien in haar 
activiteiten en investeringen, dan is er meer geld nodig. Het geld zal besteed worden 
aan brochure, folder, website, sociale media, informatievoorziening, PR-activiteiten, 
materialen, middelen, opleiding en binding van de vrijwilligers. 
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07.7 Globaal overzicht van structurele kosten van de Stichting 

Verzekering  € 4,79 per maand x 12 = € 57,48 

Zaalhuur MFC de Baank  € 2.437,00 

Huur keuken MFC de Baank  € 2.250,00 

Kamer van koophandel  € 35,00 

Kosten bank  € 30,00 

Koffie en thee vrijwilligers  € 1.000,00 

Verbruikersmateriaal  € 500,00 

Opleiding bestuur en vrijwilligers  € 2.500,00 

Bestuurs- en vergaderkosten  € 1.000,00 

Reiskosten € 150,00 

PR en communicatie  € 500,00 

Vrijwilligersactiviteit € 1.000,00 

Extra activiteiten € 500,00 

Representatie € 250,00 

  

  

 
08. Samenstelling bestuur Stichting "Samen" in Leunen 

Voorzitter E.L.E.M. (Ed) Stevens 

Secretaris  J.M.H. (Annemie) Lucassen-Hendrix  

PV- Voorzitter   W.H.P. (Wim) Jenniskens 

Penningmeester  P.M.M. (Peter) Loenen  

Bestuurslid  M.C.M. (Margriet) vanGlabbeek-Schmitz 
Wickermann 

Bestuurslid H.M.M. ((Ria) Flinsenberg-Steeghs 

Bestuurslid A.M.P. (Annemarie) van Kruijssen   

 
09. Overzicht gegevens Stichting "Samen" in Leunen 
De Stichting "Samen" in Leunen is ingeschreven in Leunen 
Het postadres van de Stichting is: p/a Vicarieweg 17, 5809 BP Leunen  
Telefonisch contact met de Stichting gaat via tel. 06-37619986 
Contacten met de Stichting via de mail : info@sameninleunen.nl  
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website van de Stichting:  
Website: www.sameninleunen.nl   
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL84Rabo0301615969     
Het fiscaalnummer (RSIN-nummer) van de Stichting is: 854771323 
De stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 62330578 
 
10. Conclusie  
Conclusie beleidsplan Stichting “Samen in Leunen  2015-2020. Het bestuur heeft dit 
beleidsplan in juli 2015 opgesteld voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van de beleidsplan hebben wij rekening 
gehouden met de eisen van de ANBI. Het beleidsplan is vastgesteld in een extra 
vergadering van het bestuur stichting “Samen” in Leunen op dinsdag 14 juli 2015.  

mailto:info@sameninleunen.nl
http://www.sameninleunen.nl/
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Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14-07-2015 
 
De voorzitter    De Secretaris   De penningmeester 
 
E.L.E.M. Stevens    J.M.H. Lucassen   P.M.M. Loenen 
 
 
 
 


