BELEIDSPLAN/doelstelling Stichting Vrienden van de Tuorrebout
JAAR: 2021
Contactgegevens
Naam: Stichting Vrienden van de Tuorrebout
KvK: 62692593
Adres: Rupelbank 12, 9036KE Menaam
Telefoon: 06 44030627 – Email: j.bakker129@chello.nl
Website: www.tuorrebout.nl

Actief in sector: Welzijn – overig welzijnswerk
In welk land is de instelling actief:
Nederland/ Friesland
Aantal betaalde medewerkers: 0
Aantal vrijwilligers: 6 (die zich inzetten minimaal 3 x per jaar)
Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter: Jan Bakker
Secretaris: Piet Postma
Penningmeester: Menno Jansma
Overige: n.v.t
Doelgroepen:
Algemeen publiek

Jongeren

Mensen met beperking Kinderen
Ouderen

Overige

Doelstelling (Statutair)
Bevorderen van de leefbaarheid in en rond het dorp Menaam

Hoofdlijnen beleidsplan
Welke werkzaamheden verricht de instelling?
Het onderhouden van de pluktuin / ontmoetingsplek i.s.m. dagbesteding. Er
wordt gezorgd dat de pluktuin toegankelijk blijft voor publiek uit het dorp. Ook
wordt gekeken naar subsidie mogelijkheden om alles betaalbaar te houden.
Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?
De werkzaamheden worden dagelijks gedaan door de dagbesteding en
wekelijks door kinderen van de basisschool. Enkele vrijwilligers komen een paar
keer per jaar de grote klussen mee uitvoeren, vaak in combinatie met NL Doet.
En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?
De uitgevoerde werkzaamheden dragen bij tot een nette en schone
ontmoetingsplek, waar jong en oud kunnen genieten van de bloemen, t fruit en
de dieren die in de pluktuin (binnen de hekken) rond lopen. Door de diversiteit
blijft er altijd wel wat te zien of te beleven. Dat trekt mensen uit het dorp.
Hoe krijgt de instelling inkomsten?
We proberen mensen in de omgeving enthousiast te maken om een donatie te
geven en schrijven fondsen aan om geld te generen voor materialen e.d. Zo
hebben we geld gekregen van de Provincie Fryslân, Oranjefonds en bedrijven
rond het dorp Menaam. Op de site, onder t kopje stichting, staat hoe je kan
doneren.
Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten
besteed?
De verkregen gelden zijn naar een blokhut gegaan voor opslag (tuin)
materialen, dierenverblijf en materialen voor de pluktuin te onderhouden. Ook
worden hier bloembollen, zaden voor gekocht.
Beloningsbeleid
Het bestuur wordt niet betaald en er is op dit moment geen personeel.
Iedereen werkt hier op vrijwillige basis.

Activiteitenverslag
Het afgelopen jaar, 2021, hebben we de pluktuin een stukje mooier gemaakt,
samen met de dagbesteding, basisscholen uit het dorp en vrijwilligers staat de
pluktuin er weer fraai bij. Onkruid vrij, paden goed begaanbaar en dieren zitten
in een netjes hok.
We ontvangen dagelijks bezoek van kinderen met opa en oma, ouders met
kleine kinderen, demente bejaarden die naast de pluktuin zijn komen wonen.
De beide basisscholen geven hier hun natuureducatie en helpen ook mee met
kleine klusjes. Helemaal top.
De dagbesteding heeft dit jaar hard gewerkt om een kabouterbos aan te leggen
in de pluktuin, deze wordt al druk bezocht door de allerkleinsten uit het dorp.
Begin van het jaar hebben een hele grote boom in laten korten, want deze had
een eerst volgende storm waarschijnlijk niet overleefd. Nu levert de boom geen
gevaar meer op voor de omgeving en de dieren die er onder grazen.
Rond april zijn we druk geweest met het planten van bloembollen en hopen
van de zomer weer te kunnen genieten van alle mooie bloemen in de tuin.
De Hin en Wer bus ( klein vervoer) is opgegaan in het Automaatje van de
ANWB.
Vanwege de corona maatregelen hebben we minder contact met elkaar gehad

Balans 2021
Baten en lasten Stichting Vrienden van de Tuorrebout 2021
Baten
Belastingteruggave

€
1.127,00

Totaal

1.127,00

Lasten
bankkosten
tuinkosten
positief resultaat
Totaal

€
91,83
761,53
273,64
1.127,00

Balans Stichting Vrienden van de Tuorrebout 2021
Activa
Liquide middelen
Totaal

€
5302,31
5302,31

Passiva
Eigen Vermogen
Totaal

€
5302,31
5302,31

