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Beleidsplan Stichting OKI

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting OKI (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de
periode 2018–2023 neer. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid,
concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel  om
jongvolwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking te begeleiden in het wonen
en werken en hun de zorg en hulp te bieden die zij nodig hebben, ongeacht hun geloofs- of
levensovertuiging, geslacht, ras, nationaliteit of sexuele geaardheid, alles in de ruimste zin
van het woord. Stichting OKI heeft een kleinschalig thuis te bieden aan jong volwassenen uit
het Gooi en omgeving, waarbij gewerkt wordt vanuit persoonlijke ontwikkelplannen van elke
bewoner en waarbij vaste krachten de bewoners begeleiden. Bestuur en adviesraad zal toezien
op de uitvoering en naleving van de ontwikkelplannen. De Stichting is opgericht op 7 maart
2011 en sinds deze datum is zij begonnen om de doelstelling van de Stichting inhoud te
geven.

2.  Werkzaamheden

Doelstelling
De Stichting tracht haar doel o.a. te bereiken door:

a. Het bieden van functiegerichte begeleiding, waaronder het verzorgen van sociaal
verantwoorde en begeleide huisvesting in een veilige en vertrouwde “thuis” situatie,
verzorging, vorming, educatie, werk- en dagbesteding, en alles wat daartoe
bevorderlijk kan zijn;

b. Het creëren van een volwaardige positie in de samenleving door het creëren van
geschikte en verantwoorde groepswoonvormen en/of het creëren van geschikte en
verantwoorde groepslocaties waar een zinvolle dag- en werkbesteding kan worden
geboden.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen.
Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.
Het belangrijkste verschil met de bestaande grotere organisaties (Philadelphia, Amerpoort of
Sherpa) is dat de werkzaamheden worden verricht vanuit het belang van het individu en niet
primair vanuit het oogpunt van efficiëntie van de organisatie of de accommodatie.

Het Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

· de heer Pieter Sipko Overmars; voorzitter
· de heer Maarten Jeroen Schothorst; penningmeester
· de heer Chiel Bos; secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.



Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het huisvesten, begeleiden en ondersteunen
van jongvolwassenen met een (meervoudige) beperking.

Concrete activiteiten die de Stichting de afgelopen jaren heeft gerealiseerd en de komende
periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:

· invulling geven aan het verzorgen van een sociaal verantwoorde en begeleide
huisvesting. In 2011 is een pand aangekocht en geschikt gemaakt voor bewoning van
de doelgroep, rekening houdende met alle wettelijke, sociale en maatschappelijke
eisen. Het pand is eind 2012 gebruiksklaar opgeleverd. Voor de komende jaren staat
o.a. het in goede staat houden en uitvoeren van regulier onderhoud op de agenda;

· het samenstellen van een groep bewoners. Bij dit proces is gebruik gemaakt van een
onafhankelijke gedragsdeskundige om het proces te begeleiden en zorg te dragen voor
een goede en harmonieuze groep samenstelling;

· het selecteren van zorgmedewerkers die invulling geven aan de begeleiding in het
wonen, werken en verder ontwikkelen van de jongvolwassenen met een beperking
heeft plaatsgevonden.

· vanaf de start is begonnen met het aanbieden van 1 dag dagbestedingsactiviteit in het
huis waaraan het merendeel van de bewoners meedoet. Gelet op het grote succes
hiervan wordt er inmiddels een tweede (extra) dag aangeboden. De interne
dagbesteding wordt verzorgd door een ervaren leerkracht, aangevuld met
zorgmedewerkers en vrijwilligers.

· het aantrekken van- en toegang krijgen tot financiële middelen om tot een structureel
sluitende exploitatiebegroting te komen

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen in de meest brede
zin fondsen te werven.

3. Financiën

Het vermogen van de Stichting zal onder andere gevormd worden door:

· Publieke verzorgingsgelden;
· Subsidies, sponsoring en giften;
· Hetgeen wordt verkregen door erfstelling en legaten, met dien verstande dat

erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden
verkregen;

· Andere baten

Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid  en het onder de aandacht brengen
van de doelstelling van de Stichting beoogt de Stichting aanvullende financiële middelen te
verwerven voor het nastreven van haar doelstellingen.

De werving van fondsen gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, daarbij mede
gebruik makend van hun uitgebreide contacten-netwerk. Naast donaties van vaste donateurs
hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken.



4.  Beheer van gelden

Het jaarlijks geworven vermogen wordt zo direct mogelijk besteed aan gerichte doelen en met
zo min mogelijk vertraging. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op
uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en
onkostendeclaraties van zorgmedewerkers. De kosten van reizen etc. door het bestuur zijn
voor eigen rekening van de bestuursleden en het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden
geen vergoeding. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode
waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen etc) worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten
worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten
uit hoofde van uitstaande banksaldi.

5.  Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door publieke verzorgingsgelden, subsidies,
sponsoring, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere
baten. De gelden van de Stichting worden besteed ten behoeve van :

· het geschikt maken en houden van de accommodatie voor bewoning door de
jongvolwassenen met een beperking.

· ontwikkeling en educatie van de woongroepleden.
· sport, spel en vrijetijdsbesteding.
· vervoersmiddelen om transport van en naar de verschillende activiteiten mogelijk te

maken.
· Het aanbieden van verantwoorde en zinnige dagbestedingsactiviteiten waarbij scherp

gelet wordt dat de aangeboden activiteiten goed passen bij het nivo van de bewoners
· onderhoud van gebouw en inventaris.
· woonlasten en dagbesteding voor zover publieke verzorgingsgelden ontoereikend zijn

Het bieden van goede en professionele ondersteuning aan bewoners en het opbouwen van een
reserve om het onderhoud en exploitatie voor langere tijd zeker te stellen, zijn belangrijke
toekomstige doelstellingen. Ook het aflossen van aangegane geldleningen ivm de realisatie
van de woonvoorziening en het verzorgen van extra dagbesteding activiteiten voor de
bewoners zijn doelstelling voor de komende jaren.  Voor zover de Stichting haar vermogen
niet direct aanwendt zal dit in contanten (deposito rekening) aangehouden worden.


