
Beleidsplan 2020

Stichting Hart onder de Riem
In den Daal 46
6438 JM Oirsbeek
Tel.: 06-29594446
Fiscaal nummer: 8224.75.121

Bestuursleden:

  de Vries-Hoogakker L. voorzitter

  Gielen P.C. secretaris

  Herfs I.J. penningmeester

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten voor inwoners van Brunssum, 
Onderbanken en omgeving, die langdurig op of onder het bestaansminimum leven en daardoor 
in een isolement leven en weinig toekomstperspectief hebben.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het werven van fondsen en het verkrijgen van 
giften en voorts door alle handelingen die ter bereiking van het doel nodig zijn.

Activiteiten:

De activiteiten in 2020 bestaan uit het organiseren van een vakantieweek voor gezinnen en een 
kerstdiner 2e kerstdag.

De stichting biedt activiteiten aan met als doel:

 mensen uit hun sociale isolement te halen

 het vergroten van hun sociale netwerk

 mensen mee te laten doen aan activiteiten die voor hen financieel niet haalbaar zijn



Vakantieweek

Aanmeldingen van gezinnen voor de vakantieweek zijn o.a. afkomstig van CMWW en Weller. De
geselecteerde gezinnen worden door 1 of 2 bestuursleden thuis bezocht. Nadat de gezinnen 
bezocht zijn wordt definitief vastgesteld of het gezin in aanmerking komt voor deelname. 
Voorafgaand aan de vakantieweek vindt er een kennismakingsbijeenkomst voorde gezinnen 
plaats. De vakantieweek wordt begeleid door minimaal 2 bestuursleden en/of vrijwilligers.

Kerstdiner 2de kerstdag

Aanmelding van personen voor het kerstdiner zijn o.a. afkomstig van CMWW, Weller, WOZL en
ISDBOL. De geselecteerde gasten worden door een bestuurslid thuis bezocht. Gasten worden 
voor het diner thuis opgehaald en na het diner weer thuisgebracht.

Overige activiteiten

Gedurende het jaar bekijken we of er nog andere activiteiten gewenst zijn.

Financiën:

Activiteiten kunnen uitgevoerd worden vanuit de sponsorgelden die we hebben ontvangen. In 
2020 wordt verder bekeken welke fondsen er benaderd zullen worden om de activiteiten in 2021 
uit te kunnen voeren. Een eventueel positief resultaat in 2020 zal gereserveerd worden voor het 
organiseren van activiteiten voor de doelgroep in 2021


