Beleidsplan

Beleidsplan van “Stichting
Stoomhoutzagerij Nahuis”
1. Inleiding
Hierna volgt het beleidsplan van de Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis. Deze stichting is
12 juni 1978 opgericht en gevestigd te Groenlo. Dit beleidsplan is tevens noodzakelijk
voor het behouden van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het plan geeft inzicht in:


de doelstelling van de Stichting.



de werkzaamheden van de Stichting.



de nu bereikte resultaten van de Stichting.



de manier waarop de Stichting geld werft.



het beheer van het vermogen van de Stichting.



de besteding van het vermogen van de Stichting.



het functioneren van het bestuur.

2. De doelstelling van de Stichting
Het doel van de Stichting is om de stoomhoutzagerij als beschermd monument te
behouden.
3. De werkzaamheden van de Stichting.
De Stichting wil haar doelstelling onder meer realiseren door het organiseren van open
draaidagen, acties en evenementen.
4. De nu bereikte resultaten van de Stichting.
Sinds 1978 heeft de stichting de stoomhoutzagerij kunnen behouden door onder meer de
dreigende sloop in de eind jaren 80 van de vorige eeuw af te wenden en heeft tot heden
het onderhoud en functioneren gehandhaafd.
5. De manier waarop de Stichting geld werft.
De Stichting verkrijgt inkomsten uit heffen van toegang voor de draaidagen.

De administratiekosten en de kosten van geldwerving worden geraamd op € 50,00 per
jaar.
De Stichting werft donateurs, die hand- en spandiensten verlenen of die een vrijwillige
gift of een bepaald bedrag geven.
6. Het beheer en de besteding van het vermogen.
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van genoemde
doelstelling.
Daar er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de
ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.
Jaarlijks worden de jaarstukken, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten
over het betreffende boekjaar openbaar gemaakt.
Een accountant adviseert - na beoordeling en controle der stukken – het bestuur deze
goed te keuren en de penningmeester te dechargeren.
7. Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur
vergadert regelmatig, tenminste 4x per jaar. Via de mail houden de bestuursleden elkaar
van de ontwikkelingen op de hoogte.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit regelmatig overleg over
diverse zaken, geldwerving via donateurs, het doorgeven van de ontwikkelingen op
gebied van onderhoud en het promoten van de doelstellingen van de Stichting in zo
breed mogelijke kring.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij opnieuw
benoembaar zijn.
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