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Beleidsplan  

Stichting De Sleutelbloem  

2017-2022  
  

 

  

Stichting De Sleutelbloem heeft vanuit haar christelijke 

levensovertuiging als Missie om met steun van donateurs de 

werkzaamheden op de Sleutelbloem te ondersteunen.  

  

De Sleutelbloem is er voor kwetsbare mensen, die vastlopen ten gevolge van een psychische 

beperking, een verslaving, moeilijkheden thuis op school of op het werk. De zorg wordt 

aangeboden door Leerwerkcentrum de Sleutelbloem V.O.F. Zij bieden zorg op maat in een 

veilige en vrolijke omgeving.  

 

 

Het bestuur van de Stichting denkt mee met Addie en Evalien van Muilwijk, vennoten van  

Leerwerkcentrum de Sleutelbloem V.O.F. op allerlei terreinen. Dit kan zijn op het gebied van 

wet- en regelgeving, ontwikkelingen in de sector, vraagstukken met betrekking tot cliënten 

(waarbij privacy zondermeer wordt gegarandeerd) enz.   

 

Het bestuur vergadert gewoonlijk twee maandelijks. Het echtpaar Muilwijk en (een deel van) 

de staf van de Sleutelbloem wonen deze vergaderingen bij. De stichting heeft als doel om de 

extra dingen mogelijk te maken op de Sleutelbloem en daar fondsen voor te werven. Dit kan 

d.m.v. het doorgeven van ontvangen leningen of in de vorm van het doorgeven van ontvangen 

donaties. Voorbeelden van ondersteuning zijn: de kerstpakketten en hier en tegemoetkomen 

aan diaconale hulpverlening.  

 

Fondswerving.  

Om middelen te werven wordt zo nu en dan een nieuwsbrief uitgebracht en worden op 

incidentele basis acties gehouden of donoren benaderd.  

 

We hopen op uw (blijvende) betrokkenheid.  

 

Het bestuur bestaat uit:  

Bestuursleden  

• Johan Immink   (Voorzitter, portefeuille fondsenwerving en relatiebeheer)   

• Hennie Abrahamse (Penningmeester)  

• Vacant   (Secretaris)   

• Tanny Gunter  (Bestuurslid, portefeuille zorg)   

• Ad de Heer  (Bestuurslid, ondersteuning operationele activiteiten) 

 

Beloningsbeleid  

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  
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Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten.  

Bestuursstatuut  

1. In het bestuur van de Stichting De Sleutelbloem nemen geen personen zitting, die in 

dienst van de stichting werken of bij Leerwerkcentrum De Sleutelbloem V.O.F. 

werken. Wel mag in principe familie van personen die in dienst van de stichting zijn 

zitting nemen. De voorzitter van het bestuur kan daarentegen geen familielid zijn van 

de directieleden van Leerwerkcentrum De Sleutelbloem V.O.F.   

2. De penningmeester ziet er op toe dat gedoneerd geld voor de juiste doeleinden 

wordt gebruikt.  

3. Het bestuur vergadert minstens 4 keer per jaar  

4. Vanwege de ingrijpende veranderingen op de Sleutelbloem en de consequenties die 

deze veranderingen kunnen hebben voor de bestuursleden, is er een 

bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

5. Het bestuur kan adviserende leden de vergaderingen laten bijwonen. Zij zijn niet 

stemgerechtigd.  

6. Overleg en besluitvorming via e-mail vindt met het voltallige bestuur plaats.  

 

Gegevens  

Ing. J. Nysinghweg 13  

2432 CB Noorden www.de--sleutelbloem.nl  

0172---409143 info@de--sleutelbloem.nl  

KvK---nummer: 50126520  

NL21 RABO 01560 52210        

 

Namens het bestuur,  

Johan Immink 

Voorzitter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


