
BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN PAROUSIE SCHERPENZEEL 
 
 
Naam: Stichting vrienden van Parousie 
Adres: Laan 1940-1945 39, 3931 CR Woudenberg (adres Secretaris) 
RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 858514758 
Rekeningnummer: IBAN: NL68 RABO 0322 0235 05 
BIC: RABONL2U 
Ten name van Stichting vrienden van Parousie 
 
 

Het bestuur van de Stichting vrienden van Parousie 
 
De bestuurssamenstelling met functie en einde zittingsduur is per 01-01-2023 als volgt: 
 

functie naam zitting vanaf 
einde zittingsduur/ 

eventuele herverkiezing 

Voorzitter: J. de Jongh (Jaap) 2022  2026 

Secretaris: G.J. van de Kleut (Bert) 2018  2026 

Penningmeester: B. Steenbeek (Berrie) 2020  2024 

 

Inleiding 
 
De Stichting vrienden van Parousie is in 2018 opgericht. De Stichting is opgericht ten dienste van de 
Stichting Parousie. De Stichting Parousie is een christelijke Stichting voor beschermd wonen, begeleid 
wonen, dagbesteding en begeleiding naar werk. De woonvorm beschikt over 24 plaatsen voor 
mensen met een psychiatrische beperking. Parousie is gevestigd in een historische woonboerderij 
met nieuwe appartementen, op een historisch landgoed aan de rand van Scherpenzeel.  
 
 

Het doel van de Stichting vrienden van Parousie (artikel 2 van de stichtingsakte) 
 
De Stichting heeft ten doel: 
- Het ondersteunen van de Stichting Parousie  en het ondersteunen van alle daarmee 

samenhangende activiteiten en werkzaamheden. 
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande, in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van fondswervende 
activiteiten en het werven van sponsors en donoren. 
 
  



Ondersteuningsaanvragen 
 
De onderstaande criteria zijn leidend voor ondersteuningsaanvragen: 
 

Criteria Beoordeling 

De aanvraag komt overeen met de doelstelling van de Stichting 
vrienden van Parousie, zoals omschreven in de stichtingsakte. 

 

De aanvraag kent geen contractuele verplichting en is éénmalig.  

De aanvraag valt niet onder de vergoedingen die komen uit WMO, 
zorgindicaties, primaire proces van de Stichting Parousie, formatie van 
de Stichting  of anderszins.  

 

De aanvraag heeft geen relatie met personele zaken en bijvoorbeeld  
trainingen en dergelijke zaken  van het personeel dat in dienst is van 
de Stichting Parousie. 

 

De aanvraag heeft geen betrekking op onroerend en roerend goed 
van de Stichting Parousie. 

 

De aanvraag komt ten goede aan meerdere bewoners van de 
woonvorm Parousie. 

 

De aanvraag is ingediend met een duidelijke doelomschrijving en een 
inschatting van de kosten. 

 

 
De definitieve toekenning van een aanvraag vindt plaats door het bestuur van de Stichting vrienden 
van Parousie. 
 

Beleidsplan 2023 
 
Voor 2023 zijn de volgende doelen en plannen geformuleerd: 
- Uitbreiden van het bestand met donateurs 
- Deelname aan Rabo clubsupport 
- Blijvende verkenning  van mogelijkheden voor fondswerving  
- Onderhouden van de relatie met Parousie, Raad van Toezicht en Cliëntenraad 
- Contact onderhouden met de activiteiten commissie van de bewoners van Parousie 
- Ondersteuning van Parousie op grond van getoetste ondersteuningsaanvragen 

 
  



Financiën en beloningsbeleid 
 
Jaarlijks wordt een Jaarrekening en begroting opgesteld.  
 

Balans 2022 
 

 
 
 

Resultatenrekening  2022 
 

 
 
  
 

Begroting 2023 
 

 
 
  



De bestuursleden ontvangen geen beloning noch vergoeding. Kosten gemaakt ten behoeve van de 
Stichting Vrienden van Parousie worden op declaratiebasis vergoed. 
 

Wet- en regelgeving 
 
De Stichting Vrienden van Parousie handelt overeenkomstig haar eigen statuut. Voorts heeft de 
Stichting van Parousie de ANBI status verkregen RSIN/fiscaal nummer ANBI 858514758. Periodiek 
worden daartoe de nodige gegevens gepubliceerd op de website van de Stichting Parousie te 
Scherpenzeel  http://www.parousie.nl/ Vrienden van Parousie. 
 
 


