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Bestuur Stichting Vrienden van Het Maanderzand

Inleiding
De Stichting heeft - als maatschappelijke onderneming - ten doel het bevorderen van en het geven van
steun aan het werk van de zorg organisatie stichting Het Maanderzand te Ede, hierna te noemen: Het
Maanderzand. Het Maanderzand is met adres Louise Henriettelaan 17, 6713 MG Ede ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 41047349. En voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings
verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Het Maanderzand, heeft haar statutaire zetel in de
gemeente Ede en is op acht mei tweeduizend zeven opgericht.

Aanpak
De stichting tracht haar doel - al dan niet in samenwerking met anderen - onder meer te verwezenlijken
door:
• het verkrijgen van (financiële) middelen uit erfstellingen, legaten, schenkingen of giften;
• het bijeenbrengen van (financiële) middelen door het werven van sponsors, het aanvragen van
subsidies of het organiseren van acties voor inzameling van geld;
• Het initiëren en organiseren van activiteiten en projecten ter ondersteuning van, casu quo ter
bevordering van de leef- en woonsituatie voor de bewoners van Het Maanderzand of van
ouderen die verbonden zijn met Het Maanderzand.
• alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Vermogen
Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:
a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid en anderen;
c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten;
d. giften, donaties, sponsorbijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie (3) of meer natuurlijke personen. Zij vervullen de
respectievelijk de rol van voorzitter, penningmeester en secretaris. De zittingstermijn is maximaal 2x4
jaar.

Statuten
De statuten van 2013 worden in april 2022 vernieuwd en in lijn gebracht met recente wetgeving.

Reglementen
Het bestuur is gehouden een reglement bestuur op te stellen, dat goedkeuring van de raad van toezicht
behoeft. De raad van bestuur is steeds bevoegd, na goedkeuring van de raad van bestuur van Het
Maanderzand, het reglement voor het bestuur te wijzigen.

Plannen 2022-2023
De stichting is betrokken bij de plannen voor de nieuwbouw van Het Maanderzand en willen vermogen
daar waar mogelijk en gewenst aanwenden voor het realiseren van (kleine) wensen en verlangen van
bewoners.
De Stichting draagt bij aan projecten die de positie en leefbaarheid van de bewoner verbetert. Zij denken
daarbij aan het project “Oma Online” wat ten doel heeft ouderen digitaal te verbinden aan de digitale
omgeving, zij dreigen in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer uitgesloten te worden,
het project beoogt een brug te slaan naar de ouderen opdat zij actief deel kunnen blijven nemen.

