
Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn  

De organisatie  

Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn heeft een ANBI status. Per 1 januari 2014 zijn wij 
verplicht een aantal gegevens te vermelden. Deze gegevens hebben wij hieronder 
opgenomen.  
 
Volledige naam: Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn  

Contactgegevens:  

Postadres:  Flemingstraat 55  
telefoon: 023-5740330  
email:  info@pluspuntzandvoort.nl  
website: www.pluspuntzandvoort.nl  
 
Doelstelling  
Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn is een organisatie voor maatschappelijke 
ondersteuning die bevordert dat mensen de regie over hun bestaan in eigen sociale 
omgeving in handen nemen en houden.  
 
Het beleidsplan  
In “Meesters in Verbinden” , kunt u lezen wie we zijn, wat we doen en vooral welke koers wij 
de komende jaren gaan kiezen en op welke manier we dit uit gaan voeren.  
 
Een verslag van de uitgevoerde activiteiten  
In ons jaarverslag kunt u lezen over de activiteiten.  
In het financiële jaarverslag vindt u onze geldelijke gegevens.  
 
Gegevens bestuur en toezicht  
De organisatie staat onder leiding van de directeur/bestuurder. Het bestuur wordt gevormd 
door De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
Deze Raad van Toezicht bestaat uit 5 onafhankelijke leden met een zeer diverse 
maatschappelijke achtergrond.  
 
Wijze van werving van inkomsten 
De hoofdinkomsten van Pluspunt bestaan uit een verstrekte basissubsidie met een 
bestuurlijke opdracht door de gemeente Haarlem-Zandvoort. 
 
Daarnaast schrijft Pluspunt jaarlijks diverse Stichtingen aan, die specifiek gericht zijn op het 
versterken van de sociale kant van de samenleving. Uit deze fondsen worden projecten 
gefinancierd welke van groot belang zijn voor onze doelgroepen. 
 
Het vermogen 
Het eigen vermogen van onze Stichting wordt door de Directie en de Raad van Toezicht 
bewaakt. 
 



Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar 
doelstelling, zal zij dit vermogen, conform door haar accountant verstrekte richtlijnen, op 
een spaarrekening aanhouden. 
Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. 
 
Het beloningsbeleid  
Het beloningsbeleid van Pluspunt is gebaseerd op de afspraken in het kader van 'good 
governance' en het beloningsbeleid zoals die gelden binnen de branche Maatschappelijk 
Ondernemen.  
 
Het beloningsbeleid van Pluspunt is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris maar wel een 
onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten voor hun toezichthoudende 
werkzaamheden.  
 
Donateurs van een ANBI kunnen gebruik maken van giftenaftrek. 
 
Pluspunt hanteert als werkwijze:  
 
De stichting werkt vakbekwaam, met een open oog en oor voor signalen uit de bevolking, 
politiek en belanghebbenden (stakeholders), rekening houdend met wat anderen doen, aan 
een samenhangend geheel van activiteiten en diensten.  
 
De activiteiten en diensten zijn gericht op 4 doelen:  
 

1. Zelfredzaamheid – het in staat zijn te zorgen voor jezelf, je kinderen en/of je 
huishouden. 2. Deelname aan het maatschappelijk verkeer (participatie) – Deelnemen 
aan door anderen georganiseerde gelegenheid tot ontmoeting, ontspanning en 
ontplooiing.  
3. Maatschappelijke inzet – Mensen zetten zich actief in voor hulp aan anderen en 
voor de sociale omgeving.  
4. Sociale samenhang – Realisatie, verbetering of instandhouding van een veilig sociaal 
maatschappelijk klimaat en leefbaarheid in buurten en wijken.  

 
De stichting heeft zich geconformeerd aan de Governancecode Welzijn &Maatschappelijke 
Dienstverlening.  
 
In het beleidsplan voor de komende jaren staat wat de organisatie voor de komende jaren in 
petto heeft. In het activiteitenverslag kunt u lezen wat wij het afgelopen jaar hebben 
georganiseerd. In het financieel verslag kunt u nalezen hoe wij er financieel voor staan.  
 
Alle medewerkers, waaronder de directie, worden beloond conform de CAO Welzijn & 
Maatschappelijke dienstverlening. 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de directeur. 


