
Beleid & Bestuur

Doelstelling

Uit de statuten (1995):

Uit de preambule  bij de statuten(2013):

Doel van de stichting 
De antroposofisch geïnspireerde zorg voor verstandelijk gehandicapten (VG), met name de zorg rond 
de bewoners van Salvia, heeft onvoldoende geld voor een aantal specifiek gewenste activiteiten en 
voorzieningen, omdat deze niet subsidiabel zijn en veelal niet op een andere wijze betaald kunnen 
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worden. Het gaat hierbij vooral om activiteiten en voorzieningen specifiek gericht op het welzijn van 
de bewoners en het vergroten van hun leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, in lijn met de 
zorgfilosofie van de locatie. (….)

De stichting Teunisbloem heeft als primair doel het welzijn en de mogelijkheden van de bewoners 
van Salvia te vergroten door de gelden waarover zij beschikt te besteden aan niet-subsidiabele 
uitgaven ten behoeve van deze bewoners. De ondersteuning is gericht op activiteiten en 
voorzieningen voor de hele gemeenschap of voor bewonersgroepen, opdat dit aan elk individu van 
deze groep ten goede kan komen. Omgekeerd zal een aantal individuen kunnen worden gesteund, 
waar de groep en de gemeenschap dan van kan profiteren. (…….)

Regelmatig beziet het bestuur wat de reikwijdte van de stichting Teunisbloem kan en moet zijn om 
zinvol en verantwoord te kunnen functioneren in relatie tot de primaire doelgroep Salvia. Zo ligt het 
in de lijn om initiatieven vanuit de werkplaatsen en boerderijen van Lievegoed, zoals bv. de locaties 
Magenta en Hondspol, meer te betrekken bij een gerichte werving en besteding. 
Elke vijf jaar zal het bestuur, gelet op de statuten, de doelen opnieuw bezien en zo nodig bijstellen. 
Dit wordt schriftelijk vastgelegd en ligt ter inzage op het secretariaat en op Salvia.

Beleid

Uit de preambule  bij de statuten (2013):

De voornaamste aanleiding in 1995 voor de oprichting van een “stichting Teunisbloem" was de wens 
van Salvia-ouders, om geld te kunnen nalaten of schenken ter verbetering van het welzijn van hun 
(volwassen) gehandicapte kind. Hierbij onderkenden zij het belang van een betrouwbaar fonds, dat 
zich met name richt op de ondersteuning van de zorginstelling Salvia, tegenwoordig onderdeel van 
de zorggroep Lievegoed.  (….). De stichting is dus voortgekomen uit de kring van ouders en 
familieleden van de bewoners van Salvia en richt zich historisch gezien dan ook primair op het welzijn
en de ontwikkelingsmogelijkheden van deze groep bewoners. (….).

Regelmatig beziet het bestuur wat de reikwijdte van de stichting Teunisbloem kan en moet zijn om 
zinvol en verantwoord te kunnen functioneren in relatie tot de primaire doelgroep Salvia. Zo ligt het 
in de lijn om initiatieven vanuit de werkplaatsen en boerderijen van Lievegoed, zoals bv. de locaties 
Magenta en Hondspol, meer te betrekken bij een gerichte werving en besteding.  (…..)

Gevers willen hun bijdrage niet in een vage pot zien verdwijnen en gebruikers willen zich niet 
bezwaard voelen van gelden. Er moet een volstrekte helderheid zijn bij diegenen die het fonds vullen
en bij diegenen die het gebruiken. (…..)
De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit legaten en/of schenkingen van ouders en 
verwanten (broers, zusters, curatoren) van bewoners en uit schenkingen/legaten van "derden". (…..)

De uitgaven van de stichting zijn bestemd voor projecten in het kader van de inrichting van 
gebouwen, werkplaatsen, tuinen, faciliteiten en voorzieningen, maar ook gezamenlijke activiteiten 
en uitstapjes. Ook valt te denken aan het ondersteunen van initiatieven en beschikbaar stellen van 
materialen voor bv. lessen, clubs, museumbezoek, concerten en vakanties. 
Van belang is het echter dat het altijd moet gaan om niet-subsidiabele kosten en dat er geen andere 
middelen beschikbaar zijn. Het bestuur beslist over toekenning, gelet op de statuten en de doelen 
van de stichting en houdt waar mogelijk rekening met de eventuele wensen van een gever. (…..)
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Financiën

Uit de preambule  bij de statuten (2013):

Inkomsten van stichting 
De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit legaten en/of schenkingen van ouders en 
verwanten (broers, zusters, curatoren) van bewoners en uit schenkingen/legaten van "derden" . 

Uitgaven van stichting 
De uitgaven van de stichting zijn bestemd voor projecten in het kader van de inrichting van 
gebouwen, werkplaatsen, tuinen, faciliteiten en voorzieningen, maar ook gezamenlijke activiteiten 
en uitstapjes. Daarnaast worden er beheers kosten gemaakt .

Controle en verantwoording 
De stichting Teunisbloem financiert op basis van concrete voorstellen en moet kunnen zien dat het 
om niet-subsidiabele kosten gaat. De aanvrager verantwoordt vooraf en achteraf waar de gelden 
blijven opdat het bestuur en de gevers kunnen weten aan welke niet-subsidiabele uitgaven het geld 
besteed is. 

In lijn met de statuten is er externe controle op financiën. Zoals gebruikelijk bij kleine stichtingen is 
tot op heden gewerkt met een deskundige kascommissie en niet met een officiële accountant. Een 
roulerende kascommissie, bij voorkeur bestaande uit ouders en verwanten controleert jaarlijks of het
beheer en de besteding van het geld in overeenstemming is met de doelen. 

Jaarlijks wordt een overzicht van de cijfers opgenomen in het jaarverslag.

Bestuur

Samenstelling  sinds 2013: 

Paula Schreurs, Laren (nh), voorzitter (DB) 
Robert van Bijlert, Bussum, secretaris/penningmeester (DB) 
Marijke Hoenderdos, Driebergen, lid (DB) 
Nan van Leeuwen, de Bilt, lid 
Beppo van Leeuwen, Groningen lid

Uit de preambule  bij de statuten (2013):

Er is een bestuur en een dagelijks bestuur. Het bestuur omvat sinds de oprichting op 21 september 
1995 vijf personen uit de kring van Salvia-ouders en verwanten. In 2013 heeft de eerste 
bestuurswisseling plaats gevonden uit dezelfde kring. Het bestuur vergadert tenminste 1x jaarlijks of 
zoveel meer als nodig en verder per email. 
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Uit de statuten (1995):

De volledige statuten 1995 en  preambule 2013  zijn (als pdf) op te vragen via email: teunisbloem@xs4all.nl.

4
Stichting Teunisbloem 
beleid & bestuur

mailto:teunisbloem@xs4all.nl

