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Doelstelling
   
De stichting heeft ten doel:
het ondersteunen van de Stichting De Buitenwacht en andere maatschappelijke en culturele 
instellingen die zich inzetten voor mensen die wat betreft werk, wonen, inkomen en 
zeggenschap een achterstand hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords 
zonder daarbij het maken van winst te beogen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het met raad en daad bijstaan van de Stichting De Buitenwacht; 
b. het werven en beheren van fondsen voor bovengenoemde instellingen;

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.

Beleidsplan 

Toegespitst op de huidige situatie bij De Buitenwacht betekent dit  het volgende:
De Buitenwacht is opnieuw een low-budget organisatie geworden die vrijwel geheel rust op 
de inzet van vele vrijwilligers, met een lichte parttime betaalde ondersteuning. De Stichting 
Vrienden van de Buitenwacht verwerft middelen om bestaande activiteiten te kunnen 
continueren en om nieuwe activiteiten mogelijk te maken. 
Stichting Vrienden van De Buitenwacht probeert geldmiddelen van donateurs, caritas-
instellingen enz. ter beschikking te krijgen en waar nodig over te maken aan Stichting De 
Buitenwacht. Het aanschrijven van fondsen laten we over aan Stichting De Buitenwacht.
De ons ter beschikking gestelde bedragen worden opgenomen in de administratie van onze 
stichting. Geld dat niet direct nodig is wordt bijgeschreven op een hoogrentende 
spaarrekening. Het is niet ons voornemen gelden risicovol te beleggen in aandelen en 
dergelijke.

Activiteiten ( in 2019/20/21)

De activiteiten van de Stichting Vrienden van De Buitenwacht bestaan uit 
- het onderhouden van communicatie met de donateurs; 
- het overmaken van gelden voor doelen die in overleg met het bestuur van Stichting

de Buitenwacht worden vastgesteld;
- het naar behoren beheren en administreren van de aan de Stichting toevertrouwde 

gelden.



Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Gerrit Jan van der Kolm
Secretaris/penningmeester Ger Wark
Lid Joop Mikx
Lid Kees Nusteling.

Contact vrienden.buitenwacht@wark.demon.nl.
Stichting Vrienden van De Buitenwacht is ook te vinden op 
http://www.buitenwachtdordrecht.nl

KvK 24297670   RSIN/fiscaal nummer: 808416352.
IBAN NL98 INGB 0006 7556 64 t.n.v. Stichting Vrienden van De Buitenwacht. 

Beloningsbeleid:  bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning.

BALANS 2018
31-12-18 31-12-17

Activa € €
Postbank r/c 918,50 831,97
spaarrekening ASNbank 105879,56 105733,29

106798,06 106565,26

Passiva

vermogen per 31 december vorig jaar 106565,26 81108,02
resultaat boekjaar 232,80 25457,24

106798,06 106565,26

Financieel jaarverslag 2018.
31-12-18 31-12-17

Uitgaven € €
administratie 113,47 108,68

113,47 108,68

Inkomsten
giften 200,00 25220,00
overige 146,27 345,92

346,27 25565,92

Saldo 232,80 25457,24
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