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Het beleidsplan zie doelstelling 

Het beloningsbeleid is niet van toepassing 

De doelstelling 

1. in samenwerking met de zorgboerderij heeft de stichting als doel 

A in een beschermde omgeving aan mensen met een ontwikkelingsstoornis, een verstandelijke of psychische 

handicap, of een anderszins duurzame beperking zinvolle dagbesteding aan te bieden en de arbeidsaanpassing 

te bevorderen 

B het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De dagbesteding voor, alsmede de bevordering van de arbeidsaanpassing van deelnemers is gericht op het in 

stand houden van verworven vaardigheden, de ontplooiing van persoonlijke mogelijkheden en 

maatschappelijke re-integratie. Uitgangspunt daarbij is het welbevinden van de individuele ontwikkeling van 

deelnemers en niet de te leveren arbeidsprestaties of productie. 

2. de stichting dient het algemeen belang 

3. de stichting heeft geen winstoogmerk 

4. de stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door 

a.  het in stand houden van verdere ontwikkelingen van het geïntegreerde land en veeteeltbedrijf Moed en 

vertrouwen te Spijkenisse, berenplaat 15, als zogenaamde zorglandbouw combinatie. 

b.  de ontplooiing van activiteiten op het gebied van dagbesteding door bezigheden met een aan landbouw en 

veeteelt gelieerd karakter aan te bieden. 

c.  de ontplooiing van activiteiten op het gebied van arbeidsintegratie door vormen van begeleid werken casu 

quo persoonlijke ondersteuning 



d.  samenwerken met andere zorgaanbieders in de regio. 

e.  het zo mogelijk verwerven van een zelfstandige erkenning als AWBZ voorziening voor genoemde 

zorglandbouw combinatie. 

f.  het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke- en andere middelen. 

g.  het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en of fondsen. 

h.  het organiseren en of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van geldelijke- en 

andere middelen. 

i.  alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn. 

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten zie doelstelling 

Een financiële verantwoording volgt later 

 

 

 


