Beleidsplan van de Vrijzinnig Protestante Stichting voor Bejaardenzorg (VPSB) 2014-2016
Ontstaan.
De Stichting is opgericht bij notariële akte op 25 oktober 1951, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 41179489 en is een initiatief van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB. De ANBI-status is verleend met ingang van 1 januari 2008.
Bestuur.
Het uit ten minste 5 leden en ten hoogste 7 leden bestaande bestuur bestaat uit vrijwilligers, van wie
2 leden worden benoemd door of vanwege het Bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
en 2 leden worden benoemd door de Raad van Toezicht van de Stichting Allegoeds.
Doelstelling en beleid.
Doelstelling: de zorg voor – en het welzijn van ouderen, ongeacht kerkelijke/levensbeschouwelijke
richting, met name hun geestelijk welzijn in vrijzinnig-christelijke danwel religieus- humanistische
geest te bevorderen, waarbij ieder winstoogmerk is uitgesloten.
Het in de periode 2014-2016 te voeren beleid is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale
regelgeving en het bedrag van de aan de stichting ter beschikking staande gelden.
Uitgangspunt blijft het vasthouden aan de statutaire doelstelling.
Concretisering doelstelling.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- hulp bij het welzijn van ouderen in hun thuissituatie;
- het (doen) uitvoeren van projecten die strekken tot verbetering van de leefsituatie of het welzijn
van ouderen in (vrijzinnig christelijke) instellingen of andere woonsituaties die in vrijzinnig christelijke
of religieus humanistische sfeer worden geleid en die voor een ieder, die de daaruit voortvloeiende
sfeer kan eerbiedigen, ongeacht kerkelijke richting of levensbeschouwing, toegankelijk zijn;
- door het bevorderen van scholing en opleiding , gericht op het welzijn van ouderen, van pastoraal
werkers, voorgangers en vrijwilligers.
Werkzaamheden.
De werkzaamheden zullen bestaan uit het projectmatig verstrekken van subsidies aan (afdelingen
van) de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Stichting Allegoeds en die instellingen die met hun
activiteiten een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Stichting; subsidiëring van overige
activiteiten die aan dezelfde voorwaarden voldoen.
Het (doen) organiseren en subsidiëren van opleidingsactiviteiten en conferenties voor voorgangers,
pastoraal werkers en vrijwilligers, werkzaam in het belang van het welzijn van ouderen en al datgene
wat daaraan kan bijdragen.
Financiering.
De financiering van de geldelijke ondersteuning vindt plaats uit de opbrengsten van het vermogen
van de Stichting, waarvan het beheer is overgedragen aan van Lanschot Bankiers.
De opbrengsten uit het vermogen zijn, na aftrek van de door de Stichting gemaakte kosten, volledig
beschikbaar voor uitkeringen en subsidies.

Beleggingsstatuut.
De door het Bestuur opgestelde beleidslijnen ten aanzien van de beleggingen zijn vastgelegd in een
Beleggingsstatuut.
Administratie en financiële verantwoording.
De financiële administratie wordt verzorg door een accountantskantoor, dat tevens zorg draagt voor
het opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening wordt voorzien van beoordelingsverklaring van
een registeraccountant.

