Beleidsplan Stichting het Voormalig Gast- en Weeshuis
Inleiding
De “Stichting het Voormalig Gast- en Weeshuis” is statutair gevestigd aan de Nieuwe
Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 41182845, d.d. 20 mei 1987. Het RSIN nummer van de stichting is: 800046894. De
stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Contactgegevens:: Rentmeester Karin Wortelboer, Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen.
Telefoonnummer: 0317 681681.
Uit archiefonderzoek is gebleken dat in Rhenen al vóór 1390 een gasthuis is gesticht, de
stichtingsakte is echter verloren gegaan. Omstreeks 1752 is het Gasthuis gefuseerd met het
Weeshuis en sinds 1923 is sprake van Stichting het Voormalig Gast- en Weeshuis.

De doelstelling van de stichting
De stichting heeft als doelstelling:
a. de bevordering van de maatschappelijke samenhang in de gemeente Rhenen door het
steunen van en het geven van bijstand aan sociale, culturele of maatschappelijke doeleinden
binnen het grondgebied van de gemeente Rhenen, waarbij onder doeleinden tevens worden
begrepen instellingen die sociale, culturele of maatschappelijke doelstellingen nastreven,
welke in het belang van bewoners van de gemeente Rhenen zijn of kunnen zijn en waarvan
het resultaat van de activiteit(en) binnen de gemeente Rhenen ligt;
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De werkzaamheden van de stichting
De stichting tracht haar doel te bereiken door het beheer van haar vermogen en de verhuur en
verpachting van in haar bezit zijnde woningen en gronden. De stichting ondersteunt financieel
activiteiten/projecten die overeenkomen met de doelstelling van de stichting.
Bij het bepalen van (de hoogte van) de financiële bijdrage wordt gelet op de volgende zaken:
-

Aansluiting bij de doelstelling van stichting
De begroting van de activiteiten/het project
De mate waarin andere financieringsmogelijkheden worden onderzocht
Het éénmalige karakter van de aanvraag. Het bestuur kan hiervan afwijken door in bijzondere
gevallen een activiteit voor meerdere jaren te ondersteunen.

Het bestuur van de stichting
Het bestuur van de stichting “Het Voormalig Gast- en Weeshuis” wordt gevormd door de leden van het
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen. De bestuursleden ontvangen
geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De taakverdeling is als volgt:
Voorzitter: De heer drs. J.A. van der Pas
Bestuurslid: De heer L. van Eeten
Bestuurslid: De heer P.C. de Rooij
Bestuurslid: Mevrouw J.M. de Heer-Verheij
Bestuurslid: De heer J.G. Boerkamp
Het bestuur wordt ondersteund door een rentmeester: Karin Wortelboer. Zij is als ambtenaar van de
gemeente Rhenen gedetacheerd aan de stichting.

De administratie en het technisch beheer van de 8 woningen is uitbesteed aan Rhenam Wonen,
gevestigd op het Binnenhof 9, 3911 NP, Rhenen.
Het beheer van de gronden is uitbesteed aan Hack Rentmeesters, Heiweg 33, 5391 AE Nuland.

Het vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. Stichtingskapitaal;
b. Subsidies en donaties;
c. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. Alle andere verkrijgingen en baten.
Het bestuur beheert het vermogen om met de opbrengst ervan de doelstelling van de stichting te
realiseren. In het beleggingsstatuut (zie bijlage 1) zijn de uitgangspunten van het beleggingsbeleid in
algemene zin vastgelegd. Daarnaast is in het beleggingsplan (zie bijlage 2) aangegeven op welke
manier er zal worden belegd en wat daarbij de randvoorwaarden zijn.
De uitgaven van de stichting bestaan uit alle toegekende bijdragen aan activiteiten/projecten die
aansluiten bij de doelstelling van de stichting. Daarnaast bestaan de uitgaven uit kosten van de
organisatie/administratie en de kosten van het beheer en onderhoud van het vermogen, de woningen
en de gronden.

Verantwoording
Het bestuur legt in een jaarverslag en jaarrekening verantwoording af. Er vindt controle plaats door
een bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor accountants ingeschreven accountantadministratieconsulent of registeraccountant. Deze deskundige brengt omtrent zijn
beoordelingswerkzaamheden verslag uit aan het bestuur middels een verklaring.

Publiciteit
Het bestuur vindt het belangrijk dat de stichting in de gemeente Rhenen bekend is bij iedereen.
Daarom is er een website en zijn er regelmatige contacten met lokale media en met de diverse
aanvragers. Waar mogelijk wordt bij toekenning van een bijdrage gevraagd om naamsvermelding van
de stichting. Ook wordt bij toekenning van een bijdrage gevraagd om een foto en verslag van het
uitgevoerde project zodat dit op de website kan worden geplaatst.

