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Doelstelling Stichting Bijzonder
Het doel van Stichting Bijzonder is de mogelijkheid bieden aan verstandelijk beperkte
mensen om werkervaring op te doen binnen de maatschappij en het verrichten van al
hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Zij trachten dit doel te bereiken door middel van het exploiteren van een lunchroom.
Stichting Bijzonder is een non-profit organisatie, dat wil zeggen dat Stichting Bijzonder
geen doel heeft om winst te behalen met de lunchroom.
Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bestuurlijke taken, het beleid, het financieel
beheer en de interne- en externe communicatie.
Bestuurders:
Voorzitter

:

Jaap van Essen

Penningmeester

:

Bob van der Eijk

Secretaris

:

Miranda van Roon – Nooijen

Lid

:

Marianne van der Kaaij

De voorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse zaken met betrekking tot het functioneren van
de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De overige taken worden
verdeeld over de bestuursleden.
Het bestuur heeft volmacht verleend aan mevrouw T.M. van den Berg-Vermeer, zij is
benoemd tot directrice van de Stichting. Zij heeft de leiding over de werknemers,
vrijwilligers en verstandelijk beperkten. Ook doet zij alle inkopen en verzorgt de
administratie. Kortom mevrouw Van den Berg zorgt dat alles reilt en zeilt in de
lunchroom en is dagelijks aanwezig.

Financiën
Beheer van het vermogen
Het bestuur beheert het vermogen in lijn met de hierin gestelde eisen.
•
•

De bestuurders genieten geen beloning.
De directrice zorgt voor de dagelijkse betalingen van de crediteuren.

Besteding van het vermogen
De besteding van het vermogen bestaan uit de kosten die worden gemaakt voor het
exploiteren van de lunchroom.
De kosten bestaan voornamelijk uit :
• Inkopen
• Inhuur directie en personeelskosten
• Overige algemene kosten
• Kosten die gemaakt worden rondom het pand van de lunchroom: huur, energieen schoonmaakkosten
Beloningsbeleid
De bestuursleden werken op vrijwillige basis. Er staat geen beloning tegenover de
werkzaamheden die zij verrichten. De stichting mag dan ook geen uitkeringen doen aan
de bestuurders. De directrice krijgt een beloning, in de vorm van een maandelijks
marktconform salaris. Ook heeft de stichting personeel in dienst, deze worden beloond
conform de horeca CAO. Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers werkzaam voor
de stichting. Deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding van maximaal
€ 4,50,- per uur, met een maximum van € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar.

Financiële verantwoording

