sTeun

en toeverlaat

Beleidsplan
Stichting sTeun en toeverlaat is ontstaan toen Teun Toebes tijdens een
verplichte stage in het verpleeghuis voor de eerste keer in contact kwam
met mensen met dementie. Het binnenlopen van het verpleeghuis voelde
voor Teun Toebes als een ‘warm welkom’ en hij werd geïnspireerd in het
contact. Wat hebben mensen nodig? Een sTeun en toeverlaat.

Missie
sTeun en toeverlaat vraagt met een positieve kijk aandacht voor meedoen in de
samenleving. Fijne momenten voor iedereen!

Visie
In de wereld van vandaag wil sTeun en toeverlaat de medemens in de leeftijd van nul tot
honderdtweeëntwintig (0-122) jaar de wereld laten beleven op zijn/haar eigen manier
en anderen hierin mee te laten beleven. Mensen enthousiasmeren met beelden die
ontroeren en blij maken. Oog voor elkaar, in de ruimste zin van het woord. Iedereen kan
meedoen.

Kernwaarden
Jong of oud, we zijn allemaal mens. Iedereen heeft een behoefte aan contact en fijne
momenten. Daarom zijn de drie kernwaarden van sTeun en toeverlaat aandacht, meedoen
en gelijkheid. We lijken veel meer op elkaar dan dat de buitenkant doet vermoeden.

Stichting sTeun en toeverlaat | Sint-Franciscusweg 9 | 5684 LZ Best
s-teun.nl | NL85 ABNA 0867 8766 54 | KVK 73956201

1/4

sTeun

en toeverlaat

Doelstelling
Stichting sTeun en toeverlaat heeft ten doel:
▪	de veelzijdigheid van de zorg en de medemens in de leeftijd van nul tot
honderdtweeëntwintig jaar (0-122 jaar) kenbaar te maken aan eenieder die daarvoor
open staat, met name via social media;
▪ het leveren van een positieve bijdrage aan de zorg voor de medemens, met in het
bijzonder de zorg voor mensen met een vorm van dementie;
▪ het creëren van een positief, realistisch beeld ten aanzien van de zorg en de medemens
in de leeftijd van nul tot honderdtweeëntwintig (0-122 jaar);
▪ de medemens in de leeftijd van nul tot honderdtweeëntwintig (0-122 jaar) de
omgeving/ wereld laten beleven op zijn/haar eigen manier en anderen (met name de
naasten van deze medemens) hierin mee te laten beleven; en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.

Strategie
Stichting sTeun en toeverlaat laat middels beelden en persoonlijke verhalen de
veelzijdigheid van de medemens en de zorg zien. De stichting creëert en faciliteert gratis
geluksmomenten, in het bijzonder voor mensen met dementie. Het creëren van gratis
geluksmomenten levert positiviteit op. Voor iedereen die beleeft en de beelden bekijkt.

Organisatie
Naam

stichting sTeun en toeverlaat

KvK

73956201

Adres

Sint-Franciscusweg 9, 5684 LZ Best

E-mailadres

teun@s-teun.nl

Rekeningnummer

NL85 ABNA 0867 8766 54

Fiscaal nummer

NL859723343B01

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen met allen eenzelfde stemrecht.
Teun Toebes

oprichter,voorzitter

Moniek Beekx

secretaris

Hans Toebes

penningmeester
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In 2021 zal het bestuur van de stichting mogelijk worden uitgebreid met twee
bestuursleden. De bestuurders worden met algemene stemmen benoemd door het
zittende bestuur. Zij blijven allen eenzelfde stemrecht behouden.
Intern vinden er een aantal wijzigingen plaats. Teun Toebes zal terugtreden als
voorzitter en de rol van algemeen bestuurslid vervullen. Anja Toebes wordt de nieuwe
penningmeester. Zij zal worden ondersteunt door Hans Toebes en een onafhankelijk
accountant zal het jaarverslag vormen.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten
en niet bovenmatig vacatiegeld.

Raad van Advies
Er zal een Raad van Advies worden samengesteld. Deze zal waardevolle kennis en
ervaring inbrengen. De Raad van Advies zorgt voor continuïteit, brengt kennis en ervaring
mee en houdt de organisatie scherp.
Een orgaan dat meedenkt, adviseert, meevoelt, een netwerk in kan zetten. Zij denken
vanuit tactische en inhoudelijke overwegingen, naast de ‘gewoonlijke’ strategische. De
Raad van Advies denkt mee over financiën, organisatie, markten, etc. zonder op de stoel
van het bestuur te gaan zitten.

Werknemers
De werkzaamheden van stichting sTeun en toeverlaat worden deels ondersteunt
door vrijwilligers. Zij ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst. Zij ontvangen een
vrijwilligersvergoeding en de onkosten worden vanuit stichting sTeun en toeverlaat vergoed.
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal één persoon. Deze ontvangt uitsluitend een
vergoeding voor de gemaakte onkosten en vacatiegeld dat niet bovenmatig is.

Financiën
De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit donaties en gedeeltelijk uit sponsoring van
particulieren en bedrijven. Het donatiereglement is van toepassing op de donaties. Deze
is gepubliceerd op de website van stichting sTeun en toeverlaat, zie s-teun.nl. Bovendien
zullen voor projecten aanvragen tot financiering worden gedaan.
Van alle inkomsten draagt minimaal 90% bij aan het algemeen belang conform statuten
van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.
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Beheer en besteding van het vermogen
Het beheer van het vermogen wordt verricht door de penningmeester, ondersteund door
de boekhouder. De stichting bouwt vermogen op om projecten te financieren. Daarnaast
is er een vermogen aanwezig welke dient als buffer voor drie opeenvolgende jaren
toekomend om de doelstelling van stichting sTeun en toeverlaat te verwezenlijken en de
continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.
Alle bestuursleden hebben eenzelfde stem over het vermogen van stichting sTeun en
toeverlaat.

Financiële verantwoording:
Voor één juni na afloop van elk boekjaar worden een balans en een rekening van baten
en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Eventuele onkostenvergoedingen en
vacatiegelden zullen afzonderlijk worden geregistreerd.
De financiële verantwoording zal daarnaast bestaan uit een jaarlijks af te geven verklaring
door accountant. Er vindt controle plaats op inkomende en uitgaande geldstromen. De
financiële verantwoording zal worden gepubliceerd op de website van stichting sTeun en
toeverlaat.
Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo worden besteed ten behoeve
van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de
doelstelling van stichting sTeun en toeverlaat.

Beleidsplan
Ieder boekjaar wordt het beleidsplan door bestuursleden getoetst en eventueel herzien.
Deze zal worden gepubliceerd op de website van stichting sTeun en toeverlaat, s-teun.nl.

Laatst herzien: 23 december 2020
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