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1. Doelstelling algemeen en specifiek
1.1 De stichting heeft als algemeen doel:
 Bestuur van het vermogen
 Bestuur van andere baten ondermeer verkregen uit giften, legaten of erfstellingen ten gunste van
Gastenhof.
1.2 Specifieke doelen
 Ondersteuning van projecten op het gebied van vrijetijdsbesteding voor cliënten van Gastenhof:
projecten waarin spel,sport, natuur en educatie verweven zijn.
 Deelname van mensen uit de omgeving waardoor de integratie van de cliënten van Gastenhof met
de omgeving bevorderd wordt.
 Financieren vakantiekamp, sport en ontspanning voor kinderen waarvan de ouders niet in beeld zijn
dan wel geen financiële mogelijkheden hebben.

2. Actueel beleid
2.1 Beleid op korte termijn
Het beleid op korte termijn ziet er op toe zoveel als mogelijk beperkte en overzienbare projecten uit te
voeren waaraan cliënten van Gastenhof op dat moment behoefte hebben. Deze projecten kunnen zowel
een modieus (dus kortstondig) als structureel karakter hebben.
2.2 Beleid op middellange termijn
Het beleid op middellange termijn is er op gericht om de verbondenheid van Gastenhof door middel van
het participeren van het sociale raamwerk in een kring van ambassadeurs c.q. vrienden of anderszins en
hierdoor activiteiten op te starten en te continueren om daardoor de doelstellingen nog beter te kunnen
verwezenlijken.
2.3 Beleid op lange termijn
Het beleid op lange termijn is er op gericht om op zelfstandige basis de doelomschrijving zoals verwoord
in artikel 2 van de statuten zo goed mogelijk uit te voeren.

3. Werkzaamheden van de instelling
Aan de cliënten c.q. de cliëntenraad worden wensen op het gebied van vrije tijd gevraagd en het bestuur
bekijkt of ze gerealiseerd kunnen worden. Het bestuur heeft veel aandacht besteed aan het opzetten van
een goed sponsorbeleid voor de komende jaren. Het sponsorbeleid is een continu speerpunt, zodat er
nog meer prachtige projecten voor de cliënten gerealiseerd kunnen worden.
De door de Stichting Gastenhof regelmatig gehouden cliënttevredenheidsonderzoeken leveren
regelmatig aanvragen op tot ondersteuning door de Stichting Vrienden van Gastenhof. Deze aanvragen
worden binnen het bestuur op hun merites beoordeeld en zo veel als mogelijk gehonoreerd.

4. Fondsenwerving
Het inkomen van de stichting bestaat uit:
 Rente van het vermogen
 Bijdrage gebruik cultuurhistorische- / landschappelijke waarden
 Rechtstreeks gerelateerde projecten fondsenwerving
 Vrijwillige bijdragen
 Giften, legaten

5. Fondsen- en vermogensbeheer
Alle fondsen worden gestort in het algemeen vermogen. Dit vermogen wordt zo risicomijdend mogelijk
belegd bij een algemene Nederlandse bankinstelling. Wijzigingen betreffende het bankkantoor of wijze
van belegging hebben een goedkeuring van de algemene bestuursvergadering nodig.
Uitgaven worden eerst besproken in de bestuursvergadering, waarna afwikkeling door de
penningmeester volgt.
Uitgaven worden eerst in rekening-courant voorgeschoten door de Stichting Gastenhof, waarna periodiek
afrekening volgt.

6. Fondsen- en vermogensbesteding
De gelden worden besteed aan projecten en individuele aanvragen.
In 2016 zijn we voornemens om een bijdrage te leveren aan de Equipe Mont Ventoux i.v.m. het lustrum 5
jarig bestaan. De lustrum klimshirts van Gastenhof zullen voor een bedrag van € 4560,-- worden
gesponsord door de Vrienden van Gastenhof.
Tevens zal een zomeraktiviteit voor de cliënten van Gastenhof tijdens de zomerperiode worden
gesponsord ten bedrage van ongeveer € 2500,--

