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Beleidsplan 2018-2023 
 

Stichting Vrienden van Nij Statelân te Menaam 
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Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 18-06-2018 



1. Inleiding 

De belastingdienst vraagt naar een beleidsplan in het kader van de fiscale positionering als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

 

2. Ontstaan 

De locatie Nij Statelân is ontstaan in de periode 1995-1996 toen in de locatie Graldastate te 

Menaam brand had gewoed en een deel van de locatie blijvend aangetast was. In Berlikum 

stond het oude Berlingahiem. Bij nieuwbouw werden de beide locaties samengevoegd tot 

een groter nieuwbouw complex op en rond de oude plek van Graldastate. Tevens werd een 

flexibel zorgconcept toegepast waardoor een woon-zorgcomplex geëxploiteerd kon worden. 

De Vrienden zijn ontstaan in 2003 naar aanleiding van de toekenning van een legaat door 

Mevrouw G. Miedema, waarbij zij aangaf dat het legaat ten goede moest komen aan de 

bewoners van Nij Statelân.  

 

3. Doelstellingen 

De hoofddoelstelling van Nij Statelân is om ouderen een veilige en zo nodig verzorgde 

woonplek te bieden. De veiligheid betreft vooral het punt, dat indien er iets is, hulp vrijwel 

direct bij de hand is. De zorg gaat zowel om huishoudelijke als lichamelijke zorg. De 

doelstellingen van de Vrienden zijn volgens de statuten: Het verlenen van financiële steun 

voor additionele ,niet-reguliere doeleinden en de daarop van toepassing verklaarde 

goederen het een en/of het andere , ter veraangenaming van het welzijn van de bewoners 

van het Woonzorgcentrum Nij Statelân. 

 

4. Inkomstenverwerving 

De inkomsten voor de Vrienden komen uit diverse bronnen. 

A. Donaties, giften en legaten. 

De Stichting hanteert een giften- en donatiestelsel. De donateurs worden geworven onder 

bewoners, familie, kennissen en andere belangstellenden voor het werk van de Stichting. 

Wanneer er aan een project wordt gewerkt komt er nog wel eens spontaan een kleine gift 

binnen. Tot op heden heeft de Stichting twee legaten mogen ontvangen.  

 

B. Acties. 

Ten tijde van een onderhanden project helpt de locatie meestal spontaan mee door een actie 

voor het goede doel op touw te zetten. Dat kan een actie in de sfeer van eten zijn (bv 

pannenkoeken/poffertjes actie) of in de sfeer van sport en spel (bv een sjoelactie). Bij de 

eerste vorm wordt er voedsel verkocht tegen een prijs met een kleine opslag. Het opslaggeld 

gaat naar het goede doel. Bij de tweede vorm wordt er een inleggeld om mee te doen 

gevraagd, waarna de gehele opbrengst naar het goede doel gaat. Tevens staat de Stichting 

jaarlijks op de braderie en op hobbymarkt te Menaam met de verkoop van o.a. poffertjes en 

snert. De opbrengst onder vermindering van het standgeld voor de kraam en kosten van 

ingrediënten komt ten goede aan het goede doel. 

 

 

 



C. Fondsenwerving. 

Veelal worden de goede doelen op projectbasis uitgevoerd. Nadat de bewoners hebben 

aangegeven, waaraan zij behoefte hebben, wordt er binnen het bestuur een project op touw 

gezet. Nadat een onderzoek naar de prijs van het project is gedaan, bepaald is hoe dat 

gefinancierd zou kunnen worden, wordt zo nodig een scala aan activiteiten voor het project 

ingezet. Zo mogelijk wordt er van een fonds, (bv Stichting Nationaal Fonds Ouderenhulp), 

gebruik gemaakt dat een premieplan kent. Voor elke verworven euro doen zij er eentje bij. 

Daarnaast worden andere, meest regionale fondsen aangeschreven.  

 

D. Overige baten 

Het vermogen van de Stichting is na het tweede legaat toegenomen. Veel vermogensbaten 

levert dit echter niet op, aangezien de renten momenteel niet boven de 1% uitkomen. 

 

5. Beheer van het vermogen 

Vanaf oprichting heeft de Stichting een sterk projectmatig karakter en was het vermogen na 

realisering van een project vaak nihil. Een grote vermogensbuffer was niet aan de orde. Om 

het vermogen tegen slijtage te beschermen vanwege de tijd, werd jaarlijks een toevoeging 

van 2% voldoende geacht om al te grote erosie vanwege inflatie te voorkomen. Het 

percentage was gebaseerd op de vastgoedontwikkeling over een zeer lage reeks van jaren, 

waarbij de uitkomst gemiddeld 2% was. 

In verband met de ontvangst van het tweede legaat is er een spaarrekening geopend. Van dit 

saldo zal jaarlijks een bedrag worden gereserveerd voor een nieuw project. De hoogte van 

het te reserveren bedrag zal door het bestuur worden vastgesteld in de reguliere 

vergadering. De toevoeging van jaarlijks 2% zoals in de vorige alinea omschreven zal worden 

gehandhaafd.  

 

6. Besteding van de inkomsten 

Een project wordt steeds als afgerond geheel “opgeleverd” aan de locatie. Dat gebeurt met 

een feestelijk tintje. Alle inkomsten ten tijde van het project worden zoveel als mogelijk 

daaraan besteed. Na afloop wordt per project steeds in de jaarrekening de opstelling 

gegeven van wat het project heeft gekost en hoe de middelen hiervoor zijn verkregen. Voor 

zover er algemene middelen binnen komen worden hieruit ook de algemene kosten 

bestreden, zoals een bloemetje bij de feestelijke aanbieding, bankkosten, kamer van 

koophandel e.d. en de jaarlijkse toevoeging van de inflatiecorrectie. In de jaren heeft de 

Stichting al een aantal projecten van verschillende aard gerealiseerd. Hiervoor kan het 

volgende overzicht getoond worden 

 

 

 

 

 

 



Jaar   Onderwerp   Bedrag 

2004  Duofiets   € 2.425,= 

2006  Beamer met wandscherm € 2.900,= 

2009  Professionele tuinparasols € 12.155,= 

2010  Ringleiding en microfoon € 1.765,= 

2011  Restaurant schermen  € 6.182,= 

2012  Braintrainer   € 2.320,= 

2013  2 Poffertjesplaten  € 1.699,= 

2014  Update Braintrainer  €    270,= 

2015  2 Ergo Hometrainers  € 2.295,= 

  + zithoek 

2016  Renovatie biljart  € 1.181,= 

2017  Electrische duofiets  € 7.307,= 

 

7. Duur en evaluatiemoment 

Het beleidsplan is voor een periode van vijf jaar opgesteld. Dat is een redelijk overzienbare 

periode. De voorbereiding voor het volgende plan zal in januari 2022 moeten beginnen. Na 1 

jaar wordt er een moment ingelast, dat het bestuur het plan nog eens tijdens een 

vergadering toetst of een bijstelling moet plaatsvinden.  
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