
 

 

 

 

 

 

 

Stichting vrienden van WVT, Talinglaan 10  3721 EA  Bilthoven T 030 2284973,  vrienden@vvsowvt.nl , NL26 RABO 

0373990944, www.vvsowvt.nl/vrienden-van-wvt, KvK 83969403, ANBI……. 

 

 



Beleidsplan 2022 – 2027        

Stichting vrienden van WVT, Talinglaan 10  3721 EA  Bilthoven T 030 2284973,  vrienden@vvsowvt.nl , NL26 RABO 

0373990944, www.vvsowvt.nl/vrienden-van-wvt, KvK 83969403, ANBI……. 

 

 

 

1. Doelstelling  

De Stichting vrienden van WVT is in het leven geroepen om de vereniging WVT financieel te 

ondersteunen. De stichting doet investeringen om de kosten van activiteiten, bijvoorbeeld door aanschaf 

van materialen voor de kindervakantieweek, naar beneden te brengen. Verder valt te denken aan  het 

bijspringen bij onverwachte uitgaven van de vereniging, het verlagen van de kosten van het gebouw (denk 

aan extra zonnepanelen) en het financieel ondersteunen van doelgroepen bij deelname aan activiteiten. 

 

2. Wijze van werving van gelden  

De Stichting vrienden van WVT ondersteunt de vereniging WVT met middelen die zij ontvangt uit 
donaties, sponsoring, vaste bijdragen van vrienden en eenmalige giften in natura of legaten.  
 
 

3. Activiteiten 

Het huidige bestuur van de Stichting vrienden van WVT bestaat uit: 

- Voorzitter is mevrouw M. Korteweg, woonachtig te Bilthoven 

- Secretaris is mevrouw D.T. Deurloo , woonachtig te Bilthoven 

- Penningmeester is de heer M. van Weele, woonachtig te Bilthoven 

 

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan 

worden notulen opgemaakt.  

 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden onder andere de volgende activiteiten 

verricht: 

* de werving of het laten werven van donaties, sponsering, vaste bijdragen en eenmalige giften  

* Het beheer van de gelden, inclusief de begroting en vaststelling en goedkeuring van de  

jaarrekening 

* het selecteren van bestemmingsdoeleinden 

* de besteding van de gelden ten behoeve van WVT vereniging voor samenlevingsopbouw te  

Bilthoven conform de doelstelling van de Stichting vrienden van WVT 

* de verantwoording van het gevoerde beleid aan de vereniging 

 

De stichting heeft niet de doelstelling winst te maken. Wel wil zij een buffer aanhouden om de 

vereniging ook in de toekomst te kunnen ondersteunen. Daarnaast worden er gelden 

gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 


