ANBI registratie Stichting “De Achtertuin”:
De naam van de Stichting:
Stichting “De Achtertuin”
Het RSIN of fiscaalnummer:
855407505

De contact persoon:
Lian Baremans voorzitter 06-46586487
De bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Lian Baremans
Penningmeester: Hans Meeren
Secretaris: Anita Meeuwsen

Het beloningsbeleid:
Het bestuur van stichting “De Achtertuin” werkt geheel pro deo.
Werven, beheren en besteden:
Wij zijn geheel afhankelijk van giften en donaties. Onze donaties worden
geheel besteed aan de activiteiten voor onze gasten en onderhoud, verbetering
van onze tuin. Om meer continuïteit te krijgen is de club van €50, opgericht. De
€50,00 verwijst naar de bijdrage die ieder jaar door leden van de club, aan “De
Achtertuin” wordt gedoneerd. Onze boekhouding wordt kosteloos
gecontroleerd door Admin-online.

Het beleidsplan:
Doelgroep: Ouderen, mensen met een beperking, mensen met dementie en
mensen die eenzaam zijn.

Doel: Onze doelgroepen een gezellige dag bezorgen (uitje- ontspanning)
- ouderen langer thuis laten wonen
- voorkomen van sociaal isolement
- mantelzorgers ontlasten
- bijdragen aan de kwaliteit van leven.
Het opdoen en onderhouden van (nieuwe) sociale contacten is van belang ter
voorkoming van sociaal isolement en eenzaamheid. Vooral op de momenten
dat het wat moeilijker gaat (denk aan gezondheidsklachten, ouderdom of
verwerken van verlies). De tuin kan daarnaast voor mantelzorgers een
ontmoetingsplaats zijn en daardoor ontlasting van zorg geven.
Missie: Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van onze gasten die
daardoor langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Het
meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen
volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken en het
hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de
maatschappij, het opdoen van ervaringen en vaardigheden. Sommigen kunnen
dit op eigen kracht, andere hebben daarbij ondersteuning nodig. Ook proberen
wij mensen met een beperking in te zetten als vrijwilliger.
Visie: Ouderen en mensen met een beperking dreigen te vereenzamen en
komen in een sociaal isolement. Belangrijke uitgangspunten zijn: persoonlijke
aandacht, laagdrempelig en kleinschaligheid.

Doelstelling:
Stichting “De Achtertuin” opgericht 2014 en ingeschreven bij k.v.k. vanaf 23 juli
2015, is een niet-commerciële stichting, dus zonder winst oogmerk.

Activiteitenverslag:
Uitgevoerde activiteiten door Stichting “De Achtertuin” in 2022
Januari:
- rustige maand

Februari:
- rustige maand
- tuinwerkzaamheden
Maart:
- NL doet
- rustige maand
- tuinwerkzaamheden
April:
- vrijwilligers bijeenkomst
- babbelkrant (Lente) uitgebracht
- tuinwerkzaamheden
Mei:
- dinsdagmiddag openstelling/ individuele gasten
- maria inwijding
- muziekmiddag
- lunch met streekproducten
- rik/joker middag
- tuinwerkzaamheden
Juni:
- dinsdagmiddag openstelling
- de jager verteld
- marktkraam Montmartre/ havenfeesten
- wandeltocht
- open dag
- tuinwerkzaamheden
Juli:
- dinsdagmiddag openstelling
- bingo middag
- foto wedstrijd
- tuinwerkzaamheden
Augustus:
- dinsdagmiddag openstelling
- babbelkrant zomer
- Maria viering

- koffie middag
- tuinwerkzaamheden

September:
Oktober:
November:
December:

