Samenstelling bestuur
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid vacant

Naam
H. van Trigt
I. Keller
T.H.R. Alferink
M.M.A.H. Wit

Adres
De Veenhoop 9
James Grievelaan 16
Oosterblokker 91
Brik 127

Postcode
1647 BR
1695 HX
1696 BC
1625 GN

Plaats
Berkhout
Blokker
Oosterblokker
Hoorn

Telefoon
06 5184 8857
06 4557 2105
06 2040 9687
06 4871 2427

Financieel overzicht 2016 - 2017
Inkomsten
2016
Donaties
tv de Hulk
tv de Berk

Uitgaven
Sponsoring
Sponsoring

2017
Rabobank Cooperatiefonds
Donaties
Opbrengst jaarmarkt Blokker

Totaal
Saldo per 31-12-2017

Sponsoring

€
€
€

€
€
€

€
€

2016
200,00 Kosten Rabobank
1.500,00 Lounche set
250,00 Huur bus tbv lounche set
Folders

€
€
€
€

78,75
150,00
180,00
40,00

2017
3.000,00 Notaris
2.710,00 Kosten Rabo bank
334,00 Aanschaf bank picnictafel
Postzegels
Uitstapje bewoners
Kosten schuur

€
€
€
€
€
€

550,55
174,60
200,00
7,80
180,00
5.000,00

€

6.561,70

7.994,00
1.432,30

KvK nummer: 66209358, RSIN of fiscaal nummer: 856443487
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Beleidsplan 2018
Doel en kernprincipes


Het ondersteunen van kleinschalige woonvoorziening De Westerhout te Blokker en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.
Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig
saldo. Deze bestemming is overeenkomstig het doel van de stichting.





Missie
De missie van de stichting is het stimuleren van de participatie van inwoners en bedrijven in deze
woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking
Door inwoners van Blokker op verschillende manieren kennis te laten maken met de Westerhout
wordt de integratie van de bewoners in de gemeenschap bevorderd.

Beleid
Het primaire doel van de Stichting WoonWensWesterhout is het realiseren van de woonwensen
van bewoners door een financiële ondersteuning. De woonwensen komen vanuit de bewoners,
ouders en het team. De stichting tracht dit doel op 2 manieren te bereiken. Op de eerste plaats
door het organiseren van activiteiten voor particulieren waarmee geld ingezameld wordt om de
woonwensen te realiseren. Daarnaast is het beleid gericht op samenwerking met bedrijven in de
omgeving van Blokker en de mogelijkheden voor sponsoringen in geld en in natura te bespreken.
Particuliere donaties
 Inwoners van Blokker en omgeving worden benaderd voor donaties door een huis aan huis
mailing. In de wervingsbrief kunnen donateurs aangeven hoeveel en hoe vaak zij willen
doneren.
 In de Westerhout staat permanent een collecte bus met folders van de Stichting
WoonWensWesterhout. Bij activiteiten in en rond de Westerhout wordt aan de aanwezigen
extra aandacht gevraagd voor de collectebus.
 Tevens gaan wij diverse activiteiten opstarten waarbij o.a. de 200-jarige beuk, welke in de
tuin van De Westerhout staat, een rol zal spelen. Op deze manier komen wij tegemoet aan
de vraag om de beuk weer meer bij de gemeenschap te brengen.
Bedrijven sponsoring
 Bij bedrijven in Blokker en omgeving wordt een beroep gedaan op het MVO in relatie tot
sponsoring van de Stichting WoonWensWesterhout. Bedrijven uit het netwerk van ouders
en bedrijven uit Blokker en omgeving worden voor sponsoring benaderd. Bedrijven die de
Westerhout sponsoren komen op de site van Stichting WoonWensWesterhout te staan.
Afhankelijk van het sponsor bedrag bestaat de mogelijkheid voor een bedrijfspresentatie
op de site.
 Waar mogelijk zal de Stichting WoonWensWesterhout mee doen aan door bedrijven
geïnitieerde maatschappelijke acties.
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