
 
 
Beleidsplan Stichting Vrienden van Westerhout 
 
Wat doet de stichting Vrienden van Westerhout?  
Stichting Vrienden van Westerhout doet iets extra’s voor cliënten van de Zorgcirkel die op de 
locatie Westerhout wonen en de cliënten van de dagbestedingen in Alkmaar. 
 
Deze cliënten zijn door een handicap, dementie of ouderdom kwetsbaar. Zorgcirkel biedt 
hen zorg en ondersteuning. En daarnaast blijft er nog zoveel over om voor de cliënten iets 
extra’s te doen. Stichting Vrienden van Westerhout wil culturele, recreatieve en andere 
activiteiten mogelijk maken. Het betreft altijd zaken die niet of niet volledig uit reguliere 
middelen gefinancierd kunnen worden, zoals de WLZ of de WMO. Het Bestuur van Stichting 
Vrienden van Westerhout laat zich leiden door de wensen en behoeften van groepen 
cliënten.  
 
Hiernaast zijn er nog twee zaken die de Stichting van Westerhout doet. 
De stichting beheert en conserveert het erfgoed afkomstig uit de rijke historie van de 
Vleugels en Westerlicht.  
 
Tenslotte gaat de stichting een of enkele innovatieprojecten meefinancieren die bijdraagt 
tot het welzijn van de bovengenoemde cliëntengroep.  
 
 
De wijze waarop de stichting Vrienden van Westerhout geld werft. 
Het vermogen van de stichting Vrienden van Westerhout is opgebouwd uit erfenissen, 
legaten, schenkingen en donaties.  
 
Tevens wordt een belangrijk deel van de inkomsten gerealiseerd door de verkoop van 
tweedehandskleding. 
 
In 2020 en 2021 wil het bestuur ook verkennen of we via sponsorwerving inkomsten kunnen 
genereren. 
 
Jaarlijks wordt ter verantwoording een jaarrekening opgesteld en openbaar gemaakt.  
 
Het beheer van het vermogen van de stichting Vrienden van Westerhout  
De Stichting Vrienden van Westerhout kent een bestuur bestaande uit onafhankelijke leden. 
Van de bestuursleden wordt in ieder geval betrokkenheid met de doelstelling van de 
stichting Vrienden van Westerhout verwacht naast een spreiding in deskundigheid en 
interessegebied.  
Gezamenlijk beheert het bestuur het vermogen van de stichting waarbij de bevoegdheden 
statutair als volgt zijn geregeld:  

- Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de Stichting.  

- Het Bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.  



 
Besteding van het vermogen van Vrienden van Westerhout  
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. Aanvragen voor 
culturele, recreatieve en andere activiteiten die het welzijn kunnen bevorderen van cliënten 
kunnen worden ingediend bij het secretariaat van Stichting Vrienden van Westerhout.  
Aanvragen worden door het bestuur van Stichting Vrienden van Westerhout beoordeeld. 
Uitgaven dienen jaarlijks binnen de begroting te blijven. Hiervoor vindt intern per kwartaal 
verantwoording plaats door de penningmeester.  
 
 
Communicatie 
 
Stichting Vrienden van Westerhout hecht er veel waarde aan om op een aantrekkelijke en 
heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar activiteiten. 
Openheid en transparantie over de werkwijze en financiële positie, maar ook over de te 
ondernemen activiteiten staan hierin voorop.  
 
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden 
gedownload . 
 
Website: www.vriendenvanwesterhout.nl 
 
Het Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Westerhout bestaat uit: 
Dhr. A.H.J. Dunselman, voorzitter 
Dhr. R.W. van der Mark, penningmeester 
Dhr. R. de Jager, secretaris 
Mw. E. Jacobi, bestuurslid - tevens voorzitter Cliëntenraad Westerhout 
Dhr. F. Ariëns, bestuurslid 
Dhr. M.A.M. Koning, bestuurslid 
Mw. S.J.G. Hachmang-Amsen, bestuurslid 
 
De bestuursleden zijn allen op vrijwillige basis werkzaam. Zij ontvangen geen beloning en 
geen vacatiegeld. 
 
Adresgegevens 
 
Stichting Vrienden van Westerhout is een stichting en is ingeschreven te Alkmaar, onder KvK 
nummer: 37142714, adres Van Houtenkade 4, 1814 DE Alkmaar. Het fiscaal nummer (RSIN 
nummer) van de stichting is: NL.819636824. Het bankrekeningnummer van de stichting is: 
NL34 RABO 3764495529.  
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