Wijk-ontmoetings-centrum
Nr.

Onderwerp

Omschrijving

1

Naam

Stichting Wijk Ontmoetings Centrum Bellefleur, gevestigd te Gooise Meren

2

Inschrijvingen

Kamer van Koophandel te Hilversum, nummer 41194590
RSIN-nummer: 802941606

3

Post- of bezoekadres

Mackaylaan 11A, 1412 CN Naarden, tel. 035 695 31 17; email: info@wocbellefleur.nl

4

Doelstelling, zoals opgenomen in
artikel 2 van de statuten

De stichting heeft ten doel: het zorgen voor een plek van ontmoeting voor buurtbewoners, om de
onderlinge verstandhouding tussen de bewoners te bevorderen, en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting

5

Hoofdlijnen van het actuele
beleidsplan

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het in stand houden van een ruimte noodzakelijk voor haar activiteiten
b. het stimuleren en doen uit voeren van activiteiten die het welzijn van buurtbewoners
bevorderen (zie tabblad ‘Activiteiten’)
c. het bieden van mogelijkheden tot een goede tijdsbesteding in het algemeen
d. samenwerken met andere personen/stichtingen en verenigingen die een zelfde doel nastreven

e. overige middelen welke naar het oordeel van het bestuur aan het doel bevorderlijk kunnen zijn
Het bestuur bestaat uit 3 of meer natuurlijke personen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders
vast. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Herbenoeming is
mogelijk echter met inachtneming van een totaal 12 jaar. Het bestuur kiest uit zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

6

Bestuurssamenstelling

7

Beloningsbeleid van de stichting

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen
zij een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening
van hun functie.

8

Namen van de bestuurders

Voorzitter
: A. Schilder-Verhoef (Agaath) te Naarden
Secretaris .
: A.M. de Brauwer-Calis (Jeanette) te Naarden
Penningmeester: M.A.M. Poort-Rokebrand (Gré) te Naarden
Alg.bestuurslid : J.H.M. van Horssen (Hans) te Huizen

9

Verslag van de activiteiten 2017

Sinds 1996 functioneert Bellefleur als ontmoetingspunt voor (met name oudere) wijkbewoners.
Bellefleur is ‘s morgens open voor vrije inloop voor mensen die gezelligheid zoeken. De
gastvrouwen/gastheren zorgen voor een kopje koffie of thee. Gezien het aantal bezoekers voldoet
dit aan de wens. Ook is er vier keer per week in de ochtenduren gelegenheid voor de Jeu de
Boulers om dit spel te beoefenen. De middagen en avonden zijn gereserveerd voor activiteiten
onder leiding van diegenen die de cursussen of andere activiteiten begeleiden. Binnen Bellefleur
zijn circa 30 vrijwilligers werkzaam, verdeeld over diverse teams, zoals gastvrouwen/gastheren,
bestuur, activiteiten-commissie en een aantal docenten. Het bestuur vergaderde in 2017 acht keer.
Op 11 mei 2017 vond de Algemene Vergadering plaats, waarbij bestuur, coördinator en
medewerkers aanwezig waren. Reden voor deze bijeenkomst is een jaarlijkse ontmoeting, waarbij
diverse onderwerpen besproken worden.
In januari, juni en oktober vond er overleg plaats, met de (vrijwillige, onbezoldigde)
Medewerkers. Aan de hand van een agenda werden de diverse onderwerpen die de vrijwilligers
betreffen aan de orde gesteld. Het overleg staat onder voorzitterschap van de coördinator. Met de
gemeente Gooise Meren vindt, indien nodig, overleg plaats.

De Activiteitencommissie bestond in 2017 uit de dames Truus Vos, Til van Overbeek en de heer
Ronald Schansman. De commissie vergadert elke zes weken en organiseert tijdens de
wintermaanden o.a. de zondagmiddagsoos, lezingen, videopresentaties, kerst- en
paasbijeenkomsten. Ook regelt de commissie eenmaal per jaar een uitje voor alle vrijwilligers van
Bellefleur.
In 2017 vonden in Bellefleur de volgende activiteiten plaats:
 Exposities, Bibliotheek, zangkoor Bellefleur, Gymnastiek en Yoga
 Jeu de Boules, Mahjong, Bridge en Scrabble
 Wandeltochten en Fietstochten
 Kunstgeschiedenis, Tablet Android, literatuurgroep
 Lezingen, videopresentaties en workshops
 Zondagmiddagsoos
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Staat van baten en lasten 2017
(in €) met toelichting

BATEN
Subsidie gemeente
Netto-opbrengst kantineverkopen
Netto-opbrengst computerlessen
Verhuuropbrengsten accommodatie
Rente

19.627
2.224
657
795
31

23.334

LASTEN
Huur van de accommodatie
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Gem. belastingen en verzekeringen
Onderhoud gebouw + inventaris
Publiciteit, voorlichting en activiteiten
Bureaukosten
Kosten vrijwilligers
Overige kosten

14.805
1.273
2.601
651
828
1.376
1.207
924
150

23.815

Nadelig saldo
BALANS
Saldo bankrekening 1 januari 2017
Af: nadelig saldo boekjaar 2017
Saldo bankrekening 1 januari 2018

Waarde inventaris
Vorderingen op korte termijn
Betalingen op korte termijn

481
19.032
481
18.551
=====
P.M.
P.M.
P.M.

