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1. Doelstelling. 

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Dagbeleving Ons Thuis, 

gevestigd in Eindhoven is; 

 

- Bekostigen muzikale en culturele bezoeken aan galeries en musea en 

muziekgebouw. 

- Bekostigen van uitstapjes, evenementen, bezoek 

pretparken/dierentuinen en andere historische of nostalgische 

plaatsen. 

 

2. Wijze van werving gelden. 

De stichting Vrienden van Dagbeleving Ons Thuis ontvangt haar 

inkomsten door middel van giften. 

Deze giften worden hoofdzakelijk door privé of bedrijven gedaan. 

 

3. Beheer van t vermogen. 

-De Stichting Vrienden van Dagbeleving Ons Thuis heeft een bestuur dat 

verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.  

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een 

secretaris en een penningmeester.  

Voorzitter is mevrouw D. Klompe, woonachtig te Liempde, Smalderstraat 

29 (5298NP);  

- Secretaris is mevrouw T. Weijts, woonachtig te Eindhoven, 

Gestelsestraat 203, (5654 AL); 

 - Penningmeester is mevrouw L A M Volleman, woonachtig te 

Eindhoven, Duinbeek 12, (5654 PM). 

 

 

-Activiteiten bestuur: 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende 

activiteiten verricht: 

1. Het opzetten en begeleiden van projecten. 

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden. 

3. Het Financieren van de bestemmingsplannen. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De 

taken die hierbij horen zijn onder meer:  

1. Jaarlijks een begroting opstellen; 

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 



3. Beheren van de gelden; 

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 

bestuurswerkzaamheden. 

t Bestuur zal minimaal twee maal per jaar samenkomen voor een 

bestuursvergadering over de gang van zaken.  

Hiervan wordt een notulen gemaakt.  Er verschijnt elk jaar een 

jaarverslag, deze zal openbaar zijn en worden gepubliceerd op de 

website. 

 

4. Besteding van t vermogen. 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting 

Vrienden van Dagbeleving Ons Thuis.  

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om 

de uitgaven te compenseren van de culturele en wekelijkse uitstapjes, en 

bezoeken van o.a. evenementen. 

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden 

aangewend om andere initiatieven te steunen die een vergelijkbare 

doelstelling hebben als de eigen stichting.  

3. De stichting heeft niet als doelstelling om winst te maken. Wel wil zij 

een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te 

kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 

 

 

 

 


