Beleidsplan
Inleiding
De Stichting Seniorenschool Heusden is opgericht op 19 november 2020 als een logisch gevolg van de
gesprekken die in de Seniorenraad Heusden al vanaf 2017 de aandacht hadden.
De missie van de Seniorenschool Heusden is: “mogelijkheden bieden aan 55+ers in onze gemeente om te
kunnen deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, creativiteit,
educatie, informatie en ondersteuning.”
Organisatie
De Stichting Seniorenschool Heusden is een vrijwilligersorganisatie hetgeen betekent dat in beginsel alle
taken door vrijwilligers worden uitgevoerd. Uitzondering hierop vormen beroepskrachten en docenten die op
basis van hun specifieke deskundigheid of vaardigheden worden aangetrokken voor projecten en
activiteiten.
Alle andere taken zoals bestuurstaken, het organiseren van de activiteiten en de ontvangst/begeleiding van
deelnemers door de begeleiders, gastvrouwen en gastheren worden uitgevoerd door vrijwilligers die
daarvoor, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten, in principe geen vergoeding ontvangen. Met de
vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten waarin onder meer zaken als verzekering,
geheimhouding, kostenvergoeding en bevoegdheden zijn vastgelegd
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vergaande delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
vanuit het bestuur naar de verschillende werkgroepen.
We streven voor de samenstelling van het bestuur naar een afspiegeling van de doelgroep. We evalueren
periodiek de doelmatigheid van de bestuursstructuur en het functioneren van het bestuur.
De functie van het bestuur van de stichting is vooral richting gevend en voorwaarden scheppend.
Onze kennis en ervaring is ook beschikbaar voor al onze samenwerkingspartners. Daarbij denken we in het
bijzonder aan samenwerking met de ouderenverenigingen binnen de gemeente Heusden en de
Seniorenraad Heusden.
Bij de Seniorenschool Heusden is iedereen welkom
De Seniorenschool Heusden is voor alle 55+ers in de gemeente Heusden ongeacht capaciteiten, etnische of
culturele achtergrond, geaardheid, sekse en religie.
De Seniorenschool Heusden streeft naar inclusie:
We willen deelnemers met fysieke beperkingen of beginnende dementie en hun partners ook laten
deelnemen aan de activiteiten. Dat is een uitdaging en betekent ook dat we proberen de belemmeringen die
zij ondervinden op te lossen en te zoeken naar maatgerichte voorzieningen zoals bijvoorbeeld vervoer. Als
we worden geconfronteerd met situaties waarin senioren zelf niet in staat zijn om aansluiting te houden of te
zoeken bij de samenleving zoeken we (welzijns- en zorg) organisaties, ouderenadviseurs en
cliëntondersteuners, die als intermediair kunnen optreden.
Ontmoeten en eenzaamheid.
Elkaar ontmoeten om eenzaamheid te voorkomen is een belangrijk onderdeel bij de activiteiten, waarbij
aandacht wordt gevraagd voor senioren die dreigen af te haken in de samenleving.
Activiteiten worden georganiseerd door de verschillende werkgroepen, zo mogelijk in samenwerking met
andere organisaties, zodat we ook aandacht kunnen besteden aan hun wensen.
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Activiteiten
Bij alle projecten en activiteiten staan ontspanning, ontmoeting, educatie, beweging, informatie en/of
samenwerken centraal. Door het aanbieden van projecten en activiteiten zorgen we voor een gevarieerd
aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de deelnemers. We geven daarbij ook ruimte aan
initiatieven vanuit de deelnemers. We ontwikkelen zo nodig een aangepast aanbod voor deelnemers die om
fysieke of mentale redenen niet mee kunnen doen aan de reguliere activiteiten.
Communicatie
Voor de communicatie zetten we een breed scala aan media in van kranten en weekbladen tot aan de
digitale media. De belangrijkste communicatiekanalen zijn de digitale nieuwsbrief en de programmaboekjes.
De digitale kanalen gaan we verder uitwerken omdat die kansen bieden om in te spelen op de actualiteit. We
zullen zoveel als mogelijk is gebruik maken van digitale communicatie waarbij we natuurlijk rekening houden
met de digitale vaardigheden van onze doelgroep.
Financiën
Voor de werkingskosten van de stichting zijn we afhankelijk van subsidies, donaties, sponsoring en
advertenties. De ANBI status is aangevraagd om het verstrekken van subsidies/donaties in bepaalde
gevallen fiscaal aantrekkelijker te maken. Voor wat betreft de te organiseren activiteiten vormen de
deelnemersgelden de belangrijkste inkomstenbron. Naast laagdrempeligheid is uitgangspunt dat de te
organiseren activiteiten kostendekkend zijn. Daar waar voorgaande criteria conflicteren zal de oplossing
moeten worden gezocht bij bestaande voorzieningen zoals bijvoorbeeld de Heusdenpas. Indien dit geen
oplossing biedt, moet worden onderzocht of hiervoor intern een voorziening kan worden getroffen.
Voorkomen moet worden dat mensen om financiële redenen worden buitengesloten.
We zullen de financiële structuur van onze organisatie zodanig inrichten dat de Stichting ook op de langere
termijn solvent en liquide blijft.
Om de geldstromen onder controle te houden dienen uitgaven en ontvangsten via de bank te verlopen. Er
zullen in principe geen contante ontvangsten en uitgaven mogen plaatsvinden.
De Seniorenschool Heusden maakt uitsluitend gebruik van vrijwilligers die zonder financiële vergoeding de
afgesproken taken vervullen. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om op incidentele basis een
vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Vergoeding van aantoonbaar gemaakte kosten vindt plaats op basis
van declaratie met daarbij gevoegd de betalingsbewijzen.
Betalingen van honoraria aan docenten e.d. moeten conform wet- en regelgeving zijn. Deze vinden plaats op
basis van een ondertekende declaratie of een factuur. Daar waar mogelijk en wenselijk kan de vergoeding
binnen de wettelijke (fiscale) regels plaatsvinden in de vorm van een vrijwilligersvergoeding
Veranderingen ten opzichte van de huidige gebruiken worden via de weg van de geleidelijkheid en in overleg
ingevoerd.
Tot slot
Met bovenstaande heeft het bestuur aangegeven hoe het er voor wil zorgen dat de Seniorenschool een
dynamische en actieve stichting is die bijdraagt aan een actieve participatie van de senioren in de
samenleving. In de beginfase zullen zich mogelijk ontwikkelingen voordoen die wij nu nog niet kennen.
Uiteraard zal het bestuur daar dan naar behoefte actief op inspelen.
Vastgesteld door het Bestuur van de Seniorenschool op 25 februari 2021
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