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Sint-Oedenrode, 15 november 2021

Oprichting en doelstelling
De Stichting Meierode is opgericht op 20 augustus 2007.
Het doel van de Stichting is het bevorderen van het welzijn van ouderen.
De Stichting wil een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving met het bevorderen
van het welzijn van met name ouderen door het stimuleren en (financieel) ondersteunen
van initiatieven van vrijwilligers (niet professionals) in Nederland, ook als het initiatieven
betreft die gericht zijn op ouderen in Oost Europa en Ontwikkelingslanden.
De Stichting heeft sinds haar oprichting o.a. de uitgave van 2 boeken mogelijk gemaakt en
de organisatie van 2 symposia. Daarnaast heeft zij enkele lokale initiatieven geactiveerd en
ondersteund. Tenslotte werden vanuit Meierode ook op diverse plaatsen in Nederland
lezingen en columns verzorgd over de thema’s: Gelukkiger Ouder Worden, Seniorenraden en
WMO.

Uitgangspunten en beleid
De Stichting tracht haar doelstelling -het bevorderen van het welzijn van ouderen- te
realiseren door:
-initiatieven van vrijwilligers (niet professionals of professionele organisaties) te
stimuleren en (financieel) te ondersteunen; hierbij gaat het om initiatieven die in
Nederland resp. vanuit Nederland worden ondernomen;
-de betrokken vrijwilligers kunnen de Stichting benaderen voor support;
-de Stichting kan ook zelf actief geschikte projecten opsporen;
-de Stichting voert zelf geen projecten uit.
Het Bestuur streeft uit het oogpunt van algemeen maatschappelijk belang de ANBI-status na
en gaat ervan uit dat door de ANBI-erkenning het vermogen van de Stichting zal toenemen.
Het vermogen van de Stichting wordt niet “opgepot”.
Het is mogelijk dat door de toevloed van projecten het vermogen op den duur op raakt. De
Stichting houdt dan op te bestaan. Dit is echter geen vooropgezet plan van het Bestuur.
De Stichting heeft oog voor de kwetsbare personen in de samenleving, waarbij nu met name
de focus gericht is op ouderen. Mocht het vermogen van de Stichting de komende jaren
toenemen, dan zal het Bestuur zich beraden op het eventueel uitbreiden van de doelgroep
naar kwetsbare jongeren.
Alle aanvragen voor ondersteuning worden besproken in het Bestuur. Over toekenning van
een financiële bijdrage aan initiatieven beslist het Bestuur bij meerderheid van stemmen.

Middelen en beheer
De Stichting Meierode is een stichting zonder winstoogmerk.
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De Stichting verwerft haar middelen door het ontvangen van schenkingen, giften en in
voorkomende gevallen subsidies.
De basis van de financiële middelen wordt gevormd door het vermogen op
20 oktober 2021. (Zie bijlage “financieel overzicht 2020”).
Onder aftrek van de beheerskosten worden alle “inkomsten” van de Stichting aangewend
voor de realisering van het doel van de Stichting.
De besteding van de middelen wordt gedaan op basis van in het Bestuur afgestemd beleid.
Financiële ondersteuning van initiatieven van vrijwilligers geschiedt met instemming van het
Bestuur bij meerderheid van stemmen.
In aanvulling op de Statuten van de Stichting bepaalt het Bestuur dat een eventueel positief
liquidatiesaldo bestemd wordt voor een nader te bepalen ANBI met een soortgelijke
doelstelling.
Door de penningmeester wordt jaarlijks een financieel jaaroverzicht samengesteld en ter
goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Daarna wordt het jaaroverzicht getoetst door een
erkende accountant. Na ontvangst van de accountantsverklaring wordt het financieel
jaaroverzicht met een verslag van de gerealiseerde activiteiten gepubliceerd op de website.
De administratie van de Stichting wordt verzorgd door de secretaris. Hiertoe behoort ook
het beheer van het archief.
De bankrekening wordt beheerd door de penningmeester.

Communicatie en publiciteit
Stichting Meierode beschikt over een eigen website. Zodra de Stichting ANBI erkend is, zal
de website up to date gemaakt worden.
Daarnaast zal onderzocht worden of aansluiting bij de Goede Doelen organisatie en de ANBIvereniging en het aanvragen van het CBF-keurmerk zinvol is.
Ook zullen de mogelijkheden van de sociale media verkend worden.
Tenslotte zullen de schriftelijke communicatiemiddelen, zoals briefpapier en enveloppen,
vernieuwd worden en wordt uitgeven van een informatiefolder overwogen.

Bestuur en regels
In de Stichtingsakte zijn de regels voor het bestuur vastgelegd. Indien noodzakelijk c.q.
gewenst worden aanvullende regels vastgelegd in een reglement.
Het Bestuur wordt thans gevormd door 3 personen. Een uitbreiding van het Bestuur met 2
personen is een optie.
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De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor de uitoefening van hun
bestuursfunctie. Wel kunnen zij de gemaakte onkosten in rekening brengen.
Bestuurders hebben geen individueel belang in de Stichting.

Zakelijke gegevens
Stichting Meierode
Laan ten Bogaerde 1
5491 GC Sint-Oedenrode

Telefoon:
E-mail:
Website:

0413-490400
info@meierode.nl
www.meierode.nl

Bankrekening: NL13RABO0138164681 t.n.v. Stichting Meierode
RSIN/fiscaal nummer: 818446171
KvK-nummer: 17211266

Het Bestuur
L. P.M. Heijen
Voorzitter

W.H.M. van Kreij
Secretaris

F.J.H. Jongbloets
Penningmeester
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