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INLEIDING EN
ORGANISATIEGEGEVENS

In dit beleidsplan zullen wij onze doelstelling, waar we voor staan en
werkzaamheden die verricht worden beschrijven. Tevens is omschreven hoe het

beheer van de middelen zal plaatsvinden en hoe de stichting tot besteding van de
middelen komt.

 

Naam: Stichting Tuinpark Buikslotermeer
Postadres: Jutfaseweg 11, 3522 HB Utrecht
Bezoekadres: Volendammerweg 305, 1027 EA Amsterdam
KvK-nummer: 75838583
RSIN-nummer: 860414875
Telefoonnummer: 06 53 15 67 31
E-mail: stichting@tuinparkbuikslotermeer.nl
Contactpersoon: Mirjam van Dootingh 

BESTUUR
Voorzitter: van Hekken, Carolus Alexander
Penningmeester: Stroober, Maria Anna Catharina
Secretaris: van Dootingh, Mirjam

Het bestuur vervult haar taken volledig onbezoldigd.



DOELSTELLING

het faciliteren van extra faciliteiten en buitenomgeving op Tuinpark
Buikslotermeer;
de samenwerking tussen deze externe bezoekers en de tuinders mogelijk te
maken en te bevorderen, en
het verwerven van financiële middelen ten behoeve van het vorenstaande.
De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Doel van de stichting is het scheppen van voorwaarden voor en het duurzaam
bevorderen van activiteiten voor kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen, al dan
niet met een beperking, die Tuinpark Buikslotermeer bezoeken en die vastlopen in
de maatschappij, dit alles om lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn te
bevorderen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Dit doel verwezenlijken wij door: 

MISSIE
Het is onze missie om kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen die vastlopen in
de maatschappij te stimuleren om zinvol deel te blijven nemen aan de
maatschappij. 

VISIE
Wij geloven dat iedereen deel kan blijven nemen aan de maatschappij, ook als er
uitdagingen op je pad komen. Bijdragen geeft voldoening en bevordert het welzijn. 



ACTIVITEITEN

het organiseren van dagbestedingsactiviteiten;
het organiseren van buurtactiviteiten;
het organiseren van ‘groene’ activiteiten;
het inventariseren van overige activiteitbehoeften;
het organiseren van diverse activiteiten op Tuinpark Buikslotermeer;
het ondersteunen van activiteiten die het welzijn van de doelgroep verbeteren;
het verwerven van (structurele) financiële middelen ten behoeve van
bovenstaande activiteiten;
het aangaan van samenwerkingen die betekenisvol zijn voor de doelgroep;
het binden van vrijwilligers;
het onderhouden van diverse media, waaronder het ANBI-portaal;
het bijhouden van een gedegen administratie;
het geven van bekendheid aan de organisatie.

Fondsenwerving
Sponsoren
Giften en donaties van particulieren

INKOMSTENSTROOM



HET BEHEER EN 
BESTEDING VAN VERMOGEN

 
Stichting Tuinpark Buikslotermeer heeft geen winstoogmerk. Het bestuur beheert
het vermogen van de stichting en bepaalt de besteding van de middelen. Alle
inkomsten en uitgaven zullen nauwkeurig worden bijgehouden en elk jaar zal er
een financiële verantwoording worden opgesteld over dat boekjaar.

De verantwoording aan de stichting, fondsen en sponsoren zal plaatsvinden via
bonnen en nota’s. Er zal jaarlijks door de stichting verantwoording worden
afgelegd in een jaarverslag over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt
ter inzage bij de secretaris en zal op social media en via ons ANBI-portaal
gepubliceerd worden.

Bij ontbinding van de stichting, zal het resterende vermogen aan een door de
vereffenaars aan te wijzen ANBI met een soortgelijke doelstelling worden
toegewezen.

De besteding van het vermogen zal plaatsvinden op verzoek van eenieder die
activiteiten willen organiseren die bevorderlijk zijn voor het welzijn van de
doelgroep die vastloopt in de maatschappij. Het bestuur voert om die reden met
regelmaat overleg om (onder andere) verzoeken te bespreken. Alle verzoeken die
in strijd zijn met de statutair opgestelde doelstelling, worden niet behandeld. 



TOELICHTNG JAARVERSLAGEN

Stichting Tuinpark Buikslotermeer is sinds haar ontstaan op 12 september 2019
niet benut. De stichting heeft tot op heden geen activiteiten uitgevoerd en heeft

ook geen vermogen en/of liquiditeit.

De ideeën die zijn ontstaan om uit te voeren namens de stichting, betekenen de
eerste activiteiten namens de stichting. Reeds is een IBAN opgevraagd via waar het
financiële verkeer van de stichting zal verlopen. 

Het niet uitvoeren van activiteiten en/of verwerven van vermogen betekent ook dat
er geen financiële jaarcijfers zijn waarop teruggeblikt kan worden.

Het hebben en houden van een gedegen administratie behoort vanaf heden wel tot
onze werkzaamheden. Vanaf 2023 zullen verslagleggingen van activiteiten
plaatsvinden en zullen jaarcijfers bijgehouden worden. 

Indien hierover vragen zijn, voelt u zich dan vrij tot mij (Mirjam van Dootingh) te
wenden. Dat kan via secretaris@tuinparkbuikslotermeer.nl of door te bellen naar 
06 53 15 67 31.


