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VOORWOORD 
 
 
De Stichting tot Steun Prinsenstichting [SSP] belegt sinds haar oprichting [16 december 1981] minimaal twee maal 
per jaar een bestuursvergadering waarin naast de algemene gang van zaken wordt gesproken over de besteding van 
de financiële middelen, de aanvragen om steun, evenals toekomstige bestedingen. 
 
De SSP is volkomen onafhankelijk van Prinsenstichting, wat o.a. gewaarborgd wordt door de samenstelling van het 
onbezoldigde bestuur, dat uit vijf leden bestaat. 
Dit zijn twee leden namens Stichting De Opbouw, twee leden namens de Cliëntenraad van Prinsenstichting  en een 
onafhankelijke voorzitter. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen zoals wijzigingen in de WLZ waaronder, WMO, AWBZ en ‘omgekeerde integratie’ 
dragen ertoe bij dat de SSP zich regelmatig moet beraden over de toekomstige bestedingen. 
 
De SSP wil cliënten, of groepen van cliënten de helpende hand toesteken door middel van geldelijke steun bij de 
aanschaf van zaken die niet kunnen worden betaald uit algemene middelen en / of de financiële middelen van 
Prinsenstichting of van de cliënten. 
 
Dit beleidsplan moet duidelijkheid geven over de plannen van de SSP voor de nabije toekomst. 
 
 
Bestuur 
Stichting tot Steun 
Prinsenstichting           31 maart 2020 
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HOOFDSTUK I   ALGEMENE DOELSTELLINGEN  
 
 
VISIE 
 
De SSP wil een positieve bijdrage leveren aan de leefomstandigheden van cliënten van Prinsenstichting, voor zover 
deze bijdragen niet kunnen worden verkregen uit algemene middelen. 
 
 
DOELSTELLING 
 
De SSP stelt zich ten doel, gelden te verwerven, beheren en beschikbaar te stellen voor doeleinden ten behoeve van 
de cliënten van Prinsenstichting. 
Hierbij denken wij aan alle cliënten, of groepen cliënten. 
 
De SSP wil haar doel bereiken door het verwerven van schenkingen, legaten en erfenissen en deze zo doeltreffend 
mogelijk beschikbaar te stellen aan de cliënten van Prinsenstichting. 
 
 
TAAK 
 
De SSP heeft zich als taak gesteld: 
 
‘EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET OPTIMALISEREN VAN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN BEWONERS 
VAN PRINSENSTICHTING’  
 
 
Bij haar benadering van het gestelde doel vindt de SSP de volgende onderwerpen van belang: 
 

 De SSP op een niet opdringerige wijze bekendheid geven. 

 De ontvangen gelden indien mogelijk, risicoloos, maar zo goed mogelijk beleggen. 

 De rente inkomsten en overige inkomsten zullen worden besteed zoals vastgelegd in de 
doelstelling. 

 Ontvangen gelden met een vooraf door de gever gesteld doel [ in goed overleg] ook 
daaraan besteden. 

 Het in kaart brengen van de wensen van cliëntgroepen . 

 Rekening houden met de vernieuwing van huisvesting in de regio en de omgekeerde 
integratie.  
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HOOFDSTUK II   UITGANGSPUNTEN    
      
 
BEKENDHEID GEVEN AAN DE SSP 
 
De SSP heeft een leaflet samengesteld welke ter beschikking kan worden gesteld aan potentiële donateurs. 
Belangstellenden kunnen via de website van de Prinsenstichting (www.prinsenstichting.nl) informatie inwinnen over 
de SSP, of informatie opvragen via ssp@prinsenstichting.nl 
Ouders en of contactpersonen van bewoners kunnen regelmatig via het blad Klinker kennis nemen van het bestaan 
en de verrichtingen van de SSP. 
De ouders en of contactpersonen van nieuwe bewoners krijgen bij het intake gesprek een exemplaar 
van de leaflet uitgereikt. 
Bedrijven en instanties uit de regio, maar ook daarbuiten worden gevraagd eventuele donaties te storten op de 
rekening van de SSP. 
 
 
BEHEER VAN HET VERMOGEN 
 
Het bestuur heeft besloten om het vermogen duurzaam te beleggen. Sinds 2010 worden de beleggingen beheerd 
door ING Bank middels Vermogensbeheer.  
Het beleggingsprofiel bij Vermogensbeheer is duurzaam en neutraal. Het bijbehorende portefeuilleprofiel is 50% 
beleggingen in vastrentende waarden en 50% beleggingen in zakelijke waarden, met een bandbreedte voor beide 
waarden van minimum 40% en maximum 60%.  
Tijdens de bestuursvergaderingen geeft de penningmeester een toelichting over de financiële middelen. De financiële 
stukken worden jaarlijks gecontroleerd door een financieel deskundige. Deze brengt hierover verslag uit en geeft aan 
het bestuur daaromtrent een verklaring af. 
 
BESTEDING VAN DE INKOMSTEN 
 
Alle inkomsten evenals de ontvangen schenkingen worden na aftrek van de kosten als volgt besteed: 

 Wensen van bewonersgroepen die zijn goedgekeurd door het bestuur. 

 Het bestuur heeft voor € 10.000,-- een reserve gevormd  voor ‘onvoorziene uitgaven’. 

 De overige inkomsten worden toegevoegd aan de reserve ‘ondersteuning bewoners Prinsenstichting en 
worden belegd. 

 
ONTVANGEN GIFTEN MET EEN DOEL 
 
Het kan voorkomen dat de schenker ten behoeve van de achterban een tastbaar doel aangeeft bij de schenking. 
Wanneer blijkt, dat het vooraf gestelde doel voldoet aan de criteria van de SSP zal hieraan gevolg worden gegeven. 
  
 
WENSEN VAN BEWONERSGROEPEN 
 
Cliënten en cliëntgroepen  zijn niet altijd in staat aan te geven welke wensen zij hebben. 
Het zijn vaak de leidinggevenden die namens de bewoners een verzoek om steun indienen. 
Daarnaast zijn er zaken die niet uit de WLZ, de WMO of AWBZ betaald kunnen worden, maar die wel gewenst zijn en 
waarvoor de directie van de Prinsenstichting een verzoek om steun indient. 
 
Voorbeelden daarvan zijn: 

 Speciaal materiaal voor cursussen van cliënten 

 Speeltoestellen voor de speeltuin 

 Speciale vervoermiddelen zoals electrokaren, rolstoelfietsen met ondersteuning. 

 Bijdragen voor de kinderboerderij 

 Bijdrage aan de investering voor de bouw van een nieuw therapiebad (zie hoofdstuk III) 
 
Jaarlijks krijgt de SSP verzoeken voor een bijdrage, welke worden besproken in de bestuursvergaderingen en indien 
vallend binnen de doelstelling worden gehonoreerd, mits de financiën dit toelaten. 
Als bijlage bij dit beleidsplan hebben wij een overzicht toegevoegd met alle gehonoreerde verzoeken.  
 
  

http://www.prinsenstichting.nl/
mailto:ssp@prinsenstichting.nl
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HOOFDSTUK III   TOEKOMSTIGE DOELSTELLINGEN 
      
 
VERNIEUWING VAN DE CENTRUMLOCATIE 
 
De centrumlocatie Kadijkerkoog van Prinsenstichting is grotendeels heringericht. 
De meeste paviljoens zijn gesloopt en voor een deel van de bewoners zijn  nieuwe woningen gebouwd. 
De andere bewoners zullen in het kader van de omgekeerde integratie elders in de regio gehuisvest gaan worden. 
Een en ander is van start gegaan in 2008 en neemt al een aantal jaren in beslag. 
De SSP is in 2011 benaderd om een bijdrage te leveren aan de investering voor de bouw van een nieuw therapiebad 
in de nieuwbouwwijk Kwadijkerpark. In verband met nieuwe regelgeving rondom nieuwbouw, is de bouw van een 
therapiebad zonder externe financiering  en / of sponsoring erg moeilijk. De SSP vindt een therapiebad op locatie 
Kwadijkerpark heel belangrijk voor de cliënten. Hoewel het om een zeer groot bedrag gaat, heeft de SSP besloten om 
€ 200.000,- voor het therapiebad ter beschikking te stellen. Het zwembad is in 2013 gereed gekomen. 
 
Het zwembad zal worden voorzien van een kunstwerk ONDERSTEBUITEN BINNENSTEBOVEN (OBBB). OBBB is 
een intuïtieve geluid- en lichtinstallatie met een sterk sensopatisch karakter. Prinsenstichting heeft hiervoor via de 
Stichting Kunst Openbare Ruimten (SKOR) een subsidie gekregen van € 30.000,- op voorwaarde dat Prinsenstichting 
minimaal eenzelfde bedrag hieraan gaat besteden. De SSP is derhalve benaderd om een bedrag van € 30.000,- ter 
beschikking te stellen. De SSP heeft besloten deze bijdrage te honoreren en te financieren uit een ontvangen 
nalatenschap van € 40.000,-, zoals gewenst door de erflaters.  
 
De nieuwbouw is grotendeels  uitgevoerd. De laatste fase van de nieuwbouw is begin 2018 gestart met het bouwrijp 
maken van twee locaties op Kwadijkerpark. In 2019 is de laatste bouwfase gestart. Nadat de gehele nieuwbouw in 
2020 is afgerond, kan de SSP aangeven aan  welke wensen een bijdrage kan worden gegeven.  
 
Een kinderspeeltuin [aangepast voor gehandicapten] een kinderboerderij en de moestuin / kwekerij mogen niet uit de 
AWBZ betaald worden. Mogelijk kan de SSP daar in de toekomst een bijdrage aan leveren. 
 
De SSP is van mening dat op dit moment de ‘reserve ondersteuning bewoners’ voldoende ruimte biedt om aan de 
toekomstige wensen uitvoering te kunnen geven. (zie pagina 7) 
 
 
KORTE TERMIJN TOEZEGGINGEN 
 
Verzoeken van bewonersgroepen zullen zoals eerder genoemd, op ad-hoc basis door het bestuur worden behandeld.  
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Periode 16 december 1981 t/m 31 december 2019          € 

Ontvangen schenkingen  441.500 

Rente uit opgebouwd vermogen  261.278 

Ontvangen Dividend  61.645 

Koersresultaten  56.311 

   820.734 

Kosten  -54.662 

Netto inkomsten  766.072 

Bestedingen**  -606.880 

Liquide middelen per 31/12/2019*  159.192 

     

*Verdeling Liquide middelen    

Stichtingskapitaal  91 

Te betalen kosten  391 

Voorziening schenking  64.000 

Reserve toegezegde ondersteuningen  13.482 

Ondersteuning bewoners Prinsenstichting  81.228 

    159.192 

     
**Bestedingen [SSP] Stichting tot Steun  Bedrag 

  Prinsenstichting 1981 t/m 2019   € 

Belevingstuin + Luchtkussen  9.467 

Bolderkar + lopen voor wielen  6.530 

Tovertafels  22.246 

Diverse kleine bijdragen  16.671 

Dubbele fiets + tandem + rolstoelfiets  29.719 

Eetcafe Prins  19.939 

Opleidingen moestuin  5.000 

Fred's en drukkerij  14.879 

Jubilea/Lustrum Kadijkerkoog / Prinsenstichting  19.293 

Judopakken Sinterklaaspakken  6.316 

Molenwerf oven, proefpers kaarsen  7.880 

Kinderboerderij + paard en wagen  25.052 

Kleedruimte zwembad + plafond lift  12.879 

Motorrun / Truckkerrun  3.200 

Nieuwe ontspanningsruimte + kunstwerken  17.482 

Professionele ondersteuning Ouder/Familievereniging  17.696 

Speelotheek  46.768 

Speelweide laag niveau  13.144 

Zwembad / kunstproject  230.000 

Carillon  35.000 

Snoezelruimtes  22.211 

Computer en laptops  7.646 

Motomed Klaver 6 en Karpaten  9.906 

Acticom Werthweyde  7.956 

    606.880 
   

 


