Beleidsplan 2021 – 2025 Stichting Vrienden van Senia
1. Inleiding
Dit is het beleidsplan van Stichting Vrienden van Senia voor de periode 2021 – 2025.
We hebben het coronajaar 2020 achter de rug. In maart 2021, het moment dat we dit
beleidsplan vaststellen, is de samenleving nog grotendeels in lockdown.
Voor Stichting Senia betekent de coronacrisis een forse teruggang in het aantal
deelnemers, voor het eerst in haar bestaan. De aangesloten groepen zijn al een jaar lang
niet of nauwelijks actief. Dit leidde ertoe dat zij veel minder leeswijzers en luisterwijzers
afnamen, met als gevolg dat de omzet van Stichting Senia sterk gedaald is. In 2021 en
2022 staat de continuïteit van Stichting Senia op het spel.
Door deze ontwikkelingen is het belang van de Vriendenstichting toegenomen. De
Vriendenstichting zal zich de komende jaren actief ervoor inzetten om het voortbestaan
van de activiteiten van Stichting Senia mogelijk te maken.
Stichting Vrienden van Senia is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI. Dat
maakt het doen van giften aan deze Vriendenstichting fiscaal interessant: de gever kan
125% van de donatie aftrekken van het inkomen (boven de vastgestelde drempel).
2. Doelstelling
In de statuten van Stichting Vrienden van Senia staat het zo:
De stichting stelt zich ten doel deelname aan het culturele aanbod in brede zin te
bevorderen en methoden te ontwikkelen waardoor mensen met vergelijkbare culturele
interesse toegang tot dit aanbod verwerven, elkaar kunnen ontmoeten en hun sociale en
culturele netwerken kunnen uitbreiden. De stichting richt zich hierbij ook op groepen die
beperkt of geen toegang hebben tot het culturele aanbod.
In de doelstelling zitten de volgende aspecten:
-

Deelname aan cultureel aanbod vergroten
Mensen met eenzelfde interesse bij elkaar brengen
Eraan bijdragen dat mensen hun netwerken kunnen uitbreiden, nieuwe
contacten opdoen
Methoden ontwikkelen om die ontmoetingen te bevorderen
Extra aandacht schenken aan groepen die minder toegang hebben tot het
culturele aanbod.

3. Werkzaamheden van de instelling
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Stichting Vrienden van Senia is opgericht om de activiteiten van Stichting Senia te
ondersteunen. Deze stichting is de uitvoerende organisatie, de vriendenstichting
ondersteunt plannen van Senia door middelen te werven en deze aan Senia beschikbaar
te stellen.
A. Continuïteit leesgroepen/luistergroepen bevorderen
De Vriendenstichting is opgericht om specifieke activiteiten van Stichting Senia te
ondersteunen, maar in 2021 en 2022 zal de Vriendenstichting meer generieke
ondersteuning aan Stichting Senia verlenen om de gevolgen van de coronapandemie
op te vangen.
B. Specifieke kerntaken
Als Stichting Senia weer terug is op haar oude niveau en net als vóór 2020 in staat is
om financieel onafhankelijk te opereren, keert de Vriendenstichting terug naar
specifiekere kerntaken:
• het (laten) ontwikkelen van nieuwe programma’s rond culturele
interessegebieden als literatuur, poëzie, muziek, film, beeldende kunst;
• het (laten) doen van onderzoek naar de effectiviteit van methoden en
materialen waarmee interessegroepen begeleid worden via bijvoorbeeld
leeswijzers, museumwijzers;
• het op basis van dit onderzoek (doen) ontwikkelen van nieuwe methoden en
materialen waarmee culturele interessegroepen kunnen worden opgezet en
begeleid;
• het bieden van begeleiding en (bij)scholing aan vrijwilligers die de
interessegroepen oprichten en begeleiden;
• onderzoek te (laten) doen naar hoe bijzondere doelgroepen gestimuleerd
kunnen worden om deel te nemen aan het culturele aanbod, zoals mensen
met een beperking (slechtzienden, slechthorenden), laaggeletterden,
ouderen;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
Voor de uitvoering van de programma’s werkt de stichting samen met Stichting Senia
die over kennis en faciliteiten beschikt om interessegroepen rond cultuur en literatuur
op te richten. Stichting Senia beschikt over een landelijk dekkend netwerk van
vrijwilligers en contacten met een groot aantal partner-organisaties om aan de
activiteiten uitvoering te geven.
4. Werving en beheer van gelden
De stichting verwerft haar middelen door donaties, schenkingen, giften, legaten en
overige baten.
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- In 2021 ontwikkelt de stichting een giftenactie om een substantieel bedrag aan
donaties te verzamelen waarmee zij een bijdrage kan leveren aan de continuïteit van
Stichting Senia.
- Ook ontwikkelt de stichting een overeenkomst waarbij donateurs hun gift voor een
periode van vijf jaar kunnen vastleggen. Daarmee kan de gift aangemerkt worden aan
‘periodieke gift’ met de fiscale voordelen die daaraan verbonden zijn.
- De stichting zal de komende jaren het begrip ‘Vrienden van Senia’ nader definiëren,
inclusief mogelijke daaraan verbonden voordelen.
5. Beheer van de gelden
Het bestuur beheert de middelen van de stichting en bepaalt de aanwending in
overeenstemming met de daarover in de statuten aangegeven doeleinden.
Middelen die met een bestedingsbeperking zijn toegekend, zullen worden bestemd
overeenkomstig deze toekenning
Om te bewaken dat middelen worden bestemd in overeenstemming met de doelstelling
ziet het bestuur erop toe dat de administratieve en organisatorische kosten van de
stichting zo beperkt mogelijk blijven.
Middelen die door de stichting worden beheerd worden op een rekening gestort die
zoveel mogelijk garantie biedt dat daaruit de kosten van de stichting kunnen worden
gedekt. Aan deze rekening worden voorwaarden gesteld m.b.t. duurzaamheid en
maatschappelijk rendement. De stichting onthoudt zich van beleggingen in commerciële
ondernemingen, derivaten of andere risicovolle financiële producten.
Het bestuur stelt jaarlijks een rekening en verantwoording op en publiceert deze op de
website van de stichting.
6. Bestedingsbeleid
Het bestuur stelt criteria vast waaraan projecten die een beroep doen op een bijdrage uit
het schenkingsfonds moeten voldoen. Deze criteria zijn ontleend aan de statuten van de
stichting.
Het bestuur stelt een commissie in die aan de hand van deze criteria de aanvragen van
bijdragen uit het schenkingsfonds beoordeelt.
Door de commissie positief beoordeelde aanvragen worden ter fiattering voorgelegd aan
het bestuur.
Aan toekenning van middelen uit het schenkingsfonds aan projecten worden
voorwaarden verbonden, waaronder verslaglegging rond uitvoering en voortgang,
behaalde resultaten en een financiële verantwoording.
7. Beschikken over het vermogen van de stichting
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Conform de statuten is alleen het bestuur in gezamenlijkheid bevoegd besluiten te
nemen over de aanwending van de gelden van de stichting. Op basis hiervan heeft geen
enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting en kan geen
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen.

8. Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting verricht haar taak onbezoldigd. Bestuurders kunnen een
beroep doen op een onkostenvergoeding voor zaken die direct verband houden met de
bestuurlijke functie, zoals reiskosten t.b.v. vergaderingen van het bestuur.

9. Organisatiestructuur
Het bestuur wordt bij de opstelling van dit beleidsplan gevormd door:
•
•
•
•

Mevr. Els Scholtes
Dhr. Frank Hockx
Dhr. Peter Moes
Mevr. Joke Laarman

Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het door de
stichting te voeren beleid en neemt alle maatregelen die nodig zijn om dit beleid gestalte
te geven.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het beleidsplan, de
verantwoording van de besteding van de verworven middelen en de publicatie daarover.
Het bestuur is alleen gezamenlijk bevoegd besluiten te nemen betreffende de besteding
van door de stichting verworven gelden.
10. Administratieve organisatie
De administratie van de stichting is gevestigd in Olst.
De kosten voor administratie worden zo beperkt mogelijk gehouden om zoveel mogelijk
middelen te besteden aan de doelstellingen van de stichting.
11. Publicatieplicht
De stichting verplicht zich het beleidsplan en jaarverslagen te publiceren op haar website
en bekend te maken onder donateurs. In de jaarverslagen geeft zij inzage in de
verworven middelen, de kosten en het bestedingsbeleid.
Olst, 20 maart 2021
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