Beleidsplan: Stichting vrienden samen op ’t Binnenveld.
Stichting bestuurders Ad van Rozendaal, Wilbert van Esch, Rick de Rooy, Tessa van Esch en
Anne van Esch.
Activiteiten 2015 / 2019 verzorgd door de stichting:
1. Het Leasen van een zorg bus voor de bewoners van de gemeente Schijndel. De bus is
gesponsord door ondernemers uit Schijndel voor vier jaren. De stichting verzorgd de
ritten naar de zorgboerderij en stelt de zorg bus beschikbaar voor ouderen in
Schijndel.
2. Een ideeën bus. Er komt een ideeën bus bij de kapel, het idee dat word uitgevoerd
krijgt een publicatie in de mooi Schijndel krant (bos bloemen).
3. Jaarlijks een Barbecue voor de vrijwilligers ter waarde van €300,00.
4. Een kerst attentie voor de cliënten van ’t Binnenveld ongeveer €5,00 per cliënt.
Het plaatsen van rustplaatsen:
1. De stichting zorgt voor rust banken zodat passanten kunnen genieten van
’t Binnenveld.
2. De stichting zorgt voor het onderhoud en veiligheid van het gebruik van de banken.
Sporttoestellen:
1. De stichting schaft een tennis tafel, air- hockey en een voetbal tafel aan, voor
de cliënten van ’t Binnenveld en eventuele bezoekers.
2. Onderhoud van de speltafels, als mogelijk is uitbreiding.
De begroting van de zorg bus is vier jaar een betaling van €550,00 per maand. Dit word
mogelijk gemaakt door de zorg boerderij die de lasten overnemen zodat de bus voor de
mensen uit Schijndel gratis is behalve de brandstofkosten.
Voor de aanschaf en onderhoud van de andere zaken (sporttoestellen en rustplaatsen) dient
+/- €5000,00 uit sponsoren en giften binnen te komen. Voor extra activiteiten is meer nodig.
Het geld van giften en sponsoren word bij de Rabobank uit gezet op
rekeningnummer: NL07RABO0302730818 tnv stichting vrienden samen op ‘t binnenveld
De kosten worden beperkt door de inspanning van de vrijwilligers en gratis publiceren bij
de mooi Schijndel krant.
Bestuursleden krijgen geen vergoeding .
1 bestuurslid maakt een facebookpagina aan en onderhoud deze.
Bij grote giften of schenkingen worden nieuwe activiteiten / aanschaf materiaal bekeken.

Huishoudelijk reglement Stichting vrienden samen op ’t Binnenveld
1. A. Extra voorzieningen bieden ten behoeve van bezoekers van ‘t Binnenveld om het
verblijf te blijven optimaliseren en de gemeenschap mee te kunnen laten genieten
van het open karakter van ‘t Binnenveld.
B. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
2. De vertegenwoordigers van de stichting vrienden samen op ’t Binnenveld bestaat
uit minimaal 2 personen die werkzaam zijn bij ’t Binnenveld en minimaal 2 personen
die hier niet werkzaam zijn.
3. Minimaal vier keer per jaar worden medewerkers van ’t Binnenveld
geraadpleegd voor suggesties en inspraak over stichting activiteiten.
4. Het stichtingsbestuur stelt een beleidsplan op dat jaarlijks word geactualiseerd.

