
 
 

 

 
Beleidsplan ‘Ouder-/ verwantenvereniging  Merwebolder/ Lingebolder’ 
 
De ‘Ouder-/ verwantenvereniging  Merwebolder/ Lingebolder’ (OVV) heeft de status van ‘algemeen 
nut beogende instelling (ANBI). Eén van de daarbij behorende voorwaarden is publicatie op een 
website van een actueel beleidsplan.  
 
Inleiding 
 
De OVV is opgericht op 22 januari  1977.  
Voor de ANBI-status is de OVV verplicht een beleidsplan te publiceren op een website. De OVV 
publiceert haar beleidsplan op de website https://ovv.asvz.nl waar ook meer informatie over de OVV 
te vinden is. In onderstaand beleidsplan legt het bestuur het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is 
vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 juli 2018. Het beleidsplan is geldig tot en met 31 
december 2023 tenzij gewijzigde omstandigheden het nodig maken dit plan te herzien.   
 
In dit beknopte beleidsplan geven wij inzicht in de volgende zaken: 

 De werkzaamheden van de OVV 

 De manier waarop de OVV geld verwerft 

 Het beheer van het vermogen van de OVV 

 De besteding van de verkregen inkomsten 
 
Doel van de OVV 
 
De doelstelling van de OVV is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:  
De vereniging heeft ten doel het – mede ten behoeve van haar leden – behartigen van de belangen 
van de cliënten van de hierna sub a tot en met c genoemde instellingen/ voorzieningen, welke door 
de stichting: “Interlevensbeschouwelijke Stichting voor zorg ten behoeve van mensen met een 
handicap ASVZ”, worden geëxploiteerd. Genoemde stichting en de hierna te noemen ressorterende 
instellingen/ voorzieningen verder te noemen: ASVZ. 
Het nastreven van de doelstelling geschiedt vanuit het besef van de ouderlijke verantwoordelijkheid 
en de daarvan afgeleide of daarmee verband houdende verantwoordelijkheden van andere 
betrokkenen en tevens vanuit de erkenning van ieders geloofsovertuiging, wereld- of 
levensbeschouwing.  
Onder cliënten dienen te worden verstaan: 
a. de bewoners die in de locaties ”Merwebolder” te Sliedrecht en “Lingebolder“ te Leerdam 
daadwerkelijk wonen; 
b. de bewoners van sociowoningen en van andere woonvoorzieningen behorende bij de instellingen 
“Merwebolder” te Sliedrecht en “Lingebolder”  te Leerdam; 
c. de (verstandelijk) gehandicapten, die niet wonen in een woonvoorziening als genoemd onder a. en 
b., maar wel gebruik maken van de voorzieningen binnen de regio Dordrecht die vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van ASVZ. 
Met haar doelstelling beoogt de OVV het algemeen belang te dienen. 
 
De OVV heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de OVV haar opbrengsten ten goede 
laat komen aan haar doelstelling.  
Zoals uit artikel 22 van de statuten blijkt, zal een batig saldo bij ontbinding van de OVV volledig ten 
goede komen aan het ASVZ donatiefonds met de restrictie ten behoeve van bewoners woongroepen 
“Merwebolder” te Sliedrecht en “Lingebolder” te Leerdam. 
  

https://ovv.asvz.nl/


 
 

 

Beleid 
 
De werkzaamheden van de OVV 
 
De OVV tracht haar doel te bereiken door: 

a. Het bijeenbrengen van de leden in samenkomsten ter onderlinge kennismaking, tot 
uitwisseling van ervaringen en tot vorming van gedachten; 

b. Het verlenen van praktische hulp en bijstand aan de cliënten en aan de leden van de 
vereniging; 

c. Het tot stand brengen dan wel intensiveren van overleg mogelijkheden met de Raad van 
Bestuur van ASVZ en haar medewerkers en direct betrokkenen; 

d. Het stimuleren van maatregelen die van invloed zijn of kunnen zijn op de kwaliteit  van de 
zorg, het leefklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden van de hiervoor genoemde cliënten; 

e. Het uitbrengen van adviezen aan de Raad van Bestuur van ASVZ ten aanzien van 
verbeteringen en veranderingen met betrekking tot de hiervoor onder d. bedoelde zorg, het 
leefklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden; 

f. Het maken en schriftelijk (doen) vastleggen van afspraken over de wijze van samenwerking 
met de Raad van Bestuur van ASVZ; 

g. Het samenwerken met aanverwante (ouder) verenigingen, in regionaal, provinciaal en 
landelijk verband; 

h. Het doen van al het overige dat in de meest ruime zin tot de verwezenlijking van de 
doelstelling kan bijdragen. 

i. Er naar te streven om een Tweede Kamer adoptielid te hebben om zo de Tweede  
Kamer te informeren en te laten zien wat er zoal speelt op de werkvloer. 

 
 
Werving en beheer van gelden 
 
De leden van de vereniging betalen contributies. Daarnaast ontvangt de vereniging donaties, giften 
en voor het doel van de vereniging ingezamelde gelden. De verkregen inkomsten worden beheerd 
door het bestuur.  
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het  
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop 
van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en 
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 
bevindingen uit. 
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, 
dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.  Het bestuur 
is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst 
de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.  
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de punten 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren. 
 



 
 

 

 

Besteding van de verkregen inkomsten 

De verkregen inkomsten worden besteed aan diverse doelen. Hieronder vallen o.a. 

 Een bedrag per cliënt per jaar voor het in stand houden van contacten tussen bewoners, 

verwanten en begeleiders 

 Donaties aan woongroepen, dagbestedingsgroepen voor zaken die niet uit reguliere 

middelen beschikbaar zijn 

 Aandacht voor alle cliënten door het zenden van een kaart voor hun verjaardag 

Een uitgebreid overzicht is te vinden in het actuele Jaarverslag en de Jaarrekening. 

 
Overige 
 
Beloningsbeleid 
 
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden 
geen vergoeding. Gemaakte kosten ten behoeve van het verenigingswerk worden vergoed na 
goedkeuring door het dagelijks bestuur.  
De vereniging heeft geen personeel in dienst. 
 
 
Publicatieplicht  
De vereniging voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicaties op 
https://ovv.asvz.nl 
 
Op deze site worden Jaarverslag, Jaarrekening en Beleidsplan gepubliceerd. 
 
 
 
 
 
 
Sliedrecht, 2 juli 2018  

https://ovv.asvz.nl/

