
Beleidsplan ‘Vrienden van Marlestate’. 

 

1. Geldigheidsduur beleidsplan 

Dit beleidsplan van stichting ‘Vrienden van Marlestate’ is het actuele beleidsplan, opgesteld 

op 09-09-2022. 

Elke 2 jaar zal geëvalueerd worden door het bestuur, of het beleidsplan nog actueel is. 

 

2. Visie van zorgboerderij Marlestate 

Zorgboerderij Marlestate biedt dagbesteding aan op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en 

zaterdag aan een groep van 10 tot 15 deelnemers, afhankelijk van de zorgzwaarte.  

Het doel van Marlestate is zinvolle dagbesteding bieden waarbij gekeken wordt naar ieders 

talent. Denken in mogelijkheden is bij ons heel belangrijk. Wij zorgen voor duidelijkheid, 

regelmaat en een rustige en ruime omgeving. 

 

Door respectvol om te gaan met onze deelnemers, maar ook met de dieren krijgt een ieder het 

gevoel er toe te doen in de maatschappij. 

Wij stimuleren de zelfstandigheid van de deelnemers door ze waar mogelijk een stukje 

verantwoordelijkheid te geven voor eigen taakjes die zich iedere dag voor doen. 

 

Onze deelnemers kunnen volop meehelpen op ons melkveebedrijf. Daardoor creëren wij 

zelfvertrouwen en eigenwaarde bij de deelnemers. Ook kijken we naar ieders talent en waar 

mogelijk proberen wij altijd stapjes te maken in hun ontwikkeling. 

 

De deelnemers voelen zich nuttig na een dag op ons bedrijf en gaan met voldoening weer naar 

huis. Iedere deelnemer kan zich op zijn of haar eigen manier ontplooien tot een dappere 

hulpboer en hulpboerin. 

 

“Op onze boerderij worden jongeren en volwassenen uitgedaagd om zich verder te 

ontwikkelen in hun persoonlijke doelen”. 

 

3. Doel zorgboerderij Marlestate 

Bij Zorgboerderij Marlestate willen wij de kinderen/jongeren een zinvolle dagbesteding 

aanbieden, waarbij er voldoende gelegenheid is om op de zorgboerderij te spelen en mee te 

helpen. 

 

Onze doelstelling is: 

 

- Wij zorgen met respect voor elkaars kunnen 

- Wij dragen zorg voor mens, dier en natuur 

- Iedereen kan zich ontplooien tot dappere hulpboer 

- Wij stimuleren zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in kleine taakjes 

- Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn 

 

4. Statutaire doelstelling stichting ‘Vrienden van Marlestate. 

- De stichting heeft ten doel: 

a. ‘mensen, middelen en mogelijkheden’ bij elkaar te brengen en speciale activiteiten 

te organiseren om zo financiële ondersteuning te kunnen bieden aan activiteiten, 

projecten, voorzieningen en initiatieven van ‘Zorgboerderij Marlestate’ haar 

deelnemers en bezoekers; 



b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

5. Doelstelling stichting Vrienden van Marlestate. 

De stichting ondersteund zorgboerderij Marlestate in het organiseren van activiteiten of 

aanschaf en realisering van middelen welke niet door de reguliere zorggelden kunnen worden 

bekostigd. 

Stichting Vrienden van Marlestate gaat daarom actief opzoek naar mensen, bedrijven, fondsen 

en goede doelen die een bijdrage willen doen voor het realiseren van activiteiten en middelen. 

Wens van de zorgboerderij is het realiseren van een groepsruimte waar onderwijs gerealiseerd 

kan worden, alsmede activiteiten.  

De stichting en het bestuur zet zich in om deze groepsruimte werkelijkheid te laten worden. 

 

6. Inkomsten. 

Inkomsten van deze stichting worden verkregen uit donaties en bijdrages van mensen / 

particulieren, fondsen, bedrijven en goede doelen. Daarbij kan het gaan om eenmalige 

bedragen of periodiek te ontvangen bedragen.  

Op deze website vermeldt de stichting haar IBAN nummer om mogelijkheid te bieden tot het 

doen van bijdrages. 

De stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk.  

Bij ontbinding van de stichting zal het bestuur besluiten over de bestemming van het 

liquidatiesaldo. Het batig saldo zal worden besteed ten behoeve van een of meerdere 

algemeen nut beogende instellingen. 

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. 

Het bestuur verricht haar werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en genieten als zodanig 

geen beloning voor haar werkzaamheden. 

 

Het beheer van deze gelden is in handen van een drietal bestuurders. Op basis van de 

verkregen donaties en bijdrages zal het bestuur kiezen welke activiteiten gerealiseerd kunnen 

worden. 

Alle bestuursleden kunnen tot op transactieniveau inzage krijgen in de financiële middelen 

van de stichting. Jaarlijks wordt na afloop van het kalenderjaar door de penningmeester een 

financiële verantwoording opgesteld en gepubliceerd op de website. 

Vaststelling door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot 

decharge van de penningmeester. 

 

7. Bestuur: 

Voorzitter: Mw. J.R. van der Werf-Westra 

Penningmeester: Mw. W. Veldman- de Vries 

Secretaris: Mw. S. Atsma- van den Brule 

 

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de 

continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen perso (o)n (en).  

Continuïteitscommissie bestaat uit: 

- Dhr. G. van der Werf 

- Dhr. W.J. Atsma 

 

 

 

 



8. Gegevens stichting vrienden van Marlestate 

RSIN 864225222 

KVK nummer 87173328 

 

Contactgegevens: 

Stichting vrienden van Marlestate 

Bezoekadres: Doraweg 18, 8531 PW Lemmer 

Postadres: Doraweg 18, 8531 PW Lemmer 

Telefoonnummer:06 10324169  

Email: stichting@marlestate.nl 


