
Beleidsplan Stichting Vrienden van de Voggel 
 

Stichting Vrienden van de Voggel is de fondsenwerver van KansPlus Nieuwe Waterweg 

Stichting Vrienden van de Voggel is ANBI erkend. 

Dit houdt onder andere in dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belastingen, maar houdt 
ook in dat wij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen giften. Lees op de website van de 
belastingdienst meer informatie over dit onderwerp.  

 

Algemene informatie 

Vestigingsadres: 

Stichting Vrienden van de Voggel 
Broekweg 82 
3131 HE  Vlaardingen 

RSIN-nummer:    822719125 
Kamer van Koophandel Rotterdam:  50398733 

Bank:  ING BANK 
Banknummer:  NL46 INGB 0004 2799 96 
BIC:   INGBNL2A 

Website: www.kansplusnw.nl\anbi 
E-mail:  voggel@kansplusnw.nl 
Tel:   010-4344367 of 06-48017603 

 

Dagelijks Bestuur: 

Voorzitter: De heer C.W.M. Bergwerf 
Secretaris: Mevrouw J. Van Marsbergen-van Vuuren 
Penningmeester: De heer E. Krijt 
Algemeen leden:   
Mevrouw S.A.M.P Hoogland 
Mevrouw A.M.S. Hoogland-Ooms 

  

  

http://www.kansplusnw.nl/anbi
mailto:voggel@kansplusnw.nl


 

Doelstelling: 

De stichting heeft als doel om financiële ondersteuning te bieden aan activiteiten voor mensen met een 
verstandelijke beperking in de regio Vlaardingen, waarbij de nadruk ligt in de ondersteuning van 
activiteiten van KansPlus Nieuwe Waterweg.  
Dit is notarieel vastgelegd in de statuten van Stichting Vrienden van de Voggel. 

 

Uitvoering doelstelling 

Stichting Vrienden van de Voggel vindt het belangrijk dat mensen met een beperking een zo normaal 
mogelijk leven hebben.  Een plezierige vrijetijdsbesteding, buiten eigen woning, is hier een vitaal 
onderdeel van. Immers kan je een woning zien als ‘familie’, en is dagbesteding werk (collega’s). Elk 
mens moet mogelijkheid hebben om vrienden te maken, vrienden te ontmoeten en moet kunnen 
uitkijken naar leuke dingen.  Ook mensen met een verstandelijke beperking. 

Dat is waarom Stichting Vrienden van de Voggel de vrijetijdsactiviteiten van KansPlus Nieuwe Waterweg 
financieel steunt. Ook beheert Vrienden van de Voggel de financiële zaken rond de jaarlijkse KansPlus 
Vakantieweek. 

In de zorg rond iemand met een verstandelijke beperking is vaak sprake van een driehoek: Client – 
zorgverlener – familie/belangenbehartiger.  Samen zorgen ze dat de client zijn leven zo plezierig 
mogelijk vorm kan geven.  
De positie van met name familie is vaak wat zwakker, dan die van de zorgverlener. Stichting vrienden 
van de Voggel vindt daarom ondersteuning aan deze groep zeer belangrijk. Onafhankelijke 
informatievoorziening en onderling contact kan deze positie versterken.  
Stichting Vrienden van de Voggel verstrekt op verzoek financiële bijdragen om dit doel in onze regio te 
bereiken.   

Tot slot vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers zichzelf kunnen ontplooien. Daarom ondersteunen wij 
graag nieuwe initiatieven met een financiele bijdrage, binnen onze financiële mogelijkheden.  

  

Financiele huishouding 

De stichting ondersteunt activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers. De stichting geeft alleen 
onkostenvergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding. Het bestuur ontvangt geen structurele beloning, 
er zijn wel mogelijkheden voor een beperkte vrijwilligersbijdrage voor organisatorische werkzaamheden 
(tot maximaal 1000 euro / jaar per vrijwilliger). Het bestuur houdt hier een register van bij.  

 

Inkomsten Stichting Vrienden van de Voggel 

Belangrijkste inkomsten van de stichting zijn afkomstig van grote sponsors/subsidiegevers. De 
gemeente Vlaardingen, stichting HandicapNL, Stichting Herman Frantsenhuizen.  
Verdere inkomsten komen van donateurs, loterijen, kleine sponsors, eenmalige giften en dergelijke.  
Ook regelt Stichting Vrienden van de Voggel de zaalverhuur van Clubhuis De Voggel.  

Uitgaven Stichting Vrienden van de Voggel 

Jaarlijks geven wij een bijdrage aan KansPlus Nieuwe Waterweg. Dit bestaat uit de inkomsten van onze 
zaalverhuur (volledig), een bijdrage voor het organisereren van activiteiten en daarnaast een 
noodzakelijke bijdrage op basis van jaarcijfers van KansPlus Nieuwe Waterweg.  
In het jaarverslag worden de activiteiten van KansPlus Nieuwe Waterweg vermeld.  
 



Beheer en besteding van het vermogen 

De stichting houdt een zeer conservatief vermogensbeheer aan, dit houdt in dat gelden niet belegd 
worden, maar vooral op spaarrekeningen worden gezet.  Het doel is om nieuwe inkomsten zoveel 
mogelijk te besteden op korte termijn (doelstelling: break-even). Er is een basisvermogen om continuiteit 
van de vrijetijdsactiviteiten te waarborgen.   
Bij eventuele opheffing zal het vermogen besteed worden aan een doel voor mensen met een 
beperking, zoals statutair is bepaald. 
 
Jaarcijfers en jaarverslag: 
De jaarcijfers en het jaarverslag van Stichting Vrienden van de Voggel zijn te downloaden op 
www.kansplusNW.nl\anbi.  
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