
Beleidsplan Stichting Vrienden Odensehuis Groningen. 

Dit beleidsplan is opgesteld conform de voorwaarden die de belastingdienst aan Algemene 

Nut Beogende Instellingen (ANBI´s) stelt. In dit beleidsplan wordt ingegaan op het werk dat 

de stichting verricht, de manier waarop gelden geworven worden, het beheer van het 

vermogen en de besteding van het vermogen van de Stichting Vrienden van het Odensehuis 

Groningen.  

Het Odensehuis Groningen biedt een omgeving waar mensen met geheugenproblemen of dementie, 

hun naasten, vrijwilligers en stagiaires samen de dag op een fijne manier doorbrengen in 

gelijkwaardigheid. Ons motto is ´vergeet niet te leven´, dus is onze aanpak flexibel, spontaan en vrij.  

Daarbij leren we van elkaar. Iedereen is welkom. Er is geen zorgindicatie nodig. De mensen die hier 

komen betalen een vrijwillige bijdrage. Verder is het Odensehuis afhankelijk van subsidie en 

donateurs.  

Missie 

De Stichting Vrienden van het Odensehuis Groningen is speciaal opgericht om fondsen te werven ter 

ondersteuning van het Odensehuis Groningen. Dat doet de stichting door Vrienden te werven die het 

Odensehuis jaarlijks steunen. Ingevolge de Statuten van de Stichting Vrienden Odensehuis Groningen 

komen de verkregen fondsen zuiver en alleen ten goede aan het Odensehuis Groningen.  

Statutaire doelstelling 

De Stichting Vrienden van het Odensehuis Groningen zamelt geld in ten behoeve van het 

Odensehuis, zoals het verkrijgen van donaties, schenkingen, legaten en erfenissen. Om geld in te 

zamelen en donateurs te werven zorgt de stichting ook voor publiciteit over de doelstellingen van het 

werk van het Odensehuis. 

Werkzaamheden van de Stichting Vrienden Odensehuis Groningen. 

De Stichting Vrienden Odensehuis Groningen organiseert diverse evenementen en campagnes om 

geld in te zamelen. Zo houden we regelmatig lezingen voor geïnteresseerde organisatie of 

organiseren een huisconcert waarbij we aan de bezoekers naast muziek ook informatie verstrekken 

over het Odensehuis en haar bezoekers.  

Verder houden we ons bezig met het werven van vrienden (donateurs). 

De vrienden van het Odensehuis houden we op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via de 

digitale nieuwsbrief die we per email versturen.  

Eens per jaar organiseren we een bijeenkomst voor nieuwe vrienden. We bieden dan een kijkje 

achter de schermen. Deze nieuwe vrienden worden uitgenodigd op het Odensehuis en kunnen 

aanschuiven bij een activiteit of de lunch en zo kennis maken met dit mooie initiatief.  

Dank zij de vele vriendschappen die het Odensehuis inmiddels heeft, hebben het mogelijk gemaakt 

om het huis smaakvol in te richten, workshops te houden voor deelnemers en de Gedachtenkamer te 

realiseren.  



 

Huidige situatie 

De stichting Vrienden van het Odensehuis Groningen is in 2016 opgericht. Het streven is om de 

komende jaren in samenwerking met het Odensehuis stapsgewijs een actieve fondsenwervende 

vriendenstichting op te bouwen.  

Organisatie 

De Stichting Vrienden van het Odensehuis Groningen staat ingeschreven in het Stichtingenregister 

van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 856905641.  

Beheer van gelden 

De penningmeester maakt aan het eind van ieder boekjaar een balans en een staat van 

baten en lasten over het geëindigde boekjaar op. Deze jaarstukken worden binnen vier 

maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden. De jaarstukken worden 

door het voltallig bestuur vastgesteld. Indien de Stichting Vrienden Odensehuis Groningen 

wordt opgeheven zal het bestuur een eventueel batig saldo na opheffing overblijvende 

gelden overboeken naar Stichting Odensehuis Groningen.  

 

Bestuur 

De Stichting Vrienden van het Odensehuis Groningen heeft een onafhankelijk bestuur. Het bestuur 

verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en bestaat sinds 27 december 2019 uit de volgende 

personen.  

Monique Spaltman, voorzitter,  

Jan Schlaman,           penningmeester, 

Karin Volten,             secretaris 

 

 


