
JAARPLAN 2015 

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 

Kwaliteit bieden in dagbesteding; 

1. algemeen , 

2.werkinhoudelijk, 

3. educatief , sociale binding verbeteren, 

4. gelegenheid tot persoonlijke groei geven  

 

1. 1.doel; versteviging basis stichting, tijd 2015, actie Marjan 

 

a. doel WMO contact houden met gemeente, tijd 2015, actie Marjan 

b. doel; samenwerking met wijkteam, tijd 2015, actie Marjan 

c. doel; contacten continueren onderaannemer molen en imkerij, actie   

Marjan 

d .doel; ruimtelijke veiligheid vergroten; erfbeveiliging; 1 camera erbij in 

de hal, 2015, actie Hendrik 

          i. doel; een wijkgerichte houding aannemen door contact te houden met 

stadsdeelcoordinator en sociale wijkteam, tijd 2015, actie Marjan 

 

 

2. doel;  werkinhoudelijk; kwaliteit en veiligheid in het werk. 

a. HKZ continueren en keuring oktober 2015, tijd 2015, actie Marjan (beleid en 

uitvoering)en Bonny (interne scholing,VCA-onderricht,arbo)  

b. doel; comfort binnenruimte verhogen, actie betere stoelen rond de tafels, actie 

Marjan 

c. doel; Ruimte 5 inrichten en gebruiken, tijd winter 2015, actie Jose en Marjan 

d. doel; bouw houtkachel, tijd zomer 2015, actie Hendrik, werkplaats 

 

 



2.1 afdeling TUIN 

 

a. doel; kap 1 populier, tijd winter 2015, actie bonny 

b. doel; aanleg boomgaard, tijd winter 2015, actie Bonny en tuin 

c. doel; leerzaam uitstapje, tijd 2015, actie Marjan 

d. doel; verkoop eigen fruit, tijd herfst 2015, actie Bonny 

 

2.2  afdeling WERKPLAATS 

 

a. doel; beheerderswoning opknappen en schilderen, tijd zomer, actie werkplaats 

b. doel; Productie bankjes en rekjes, tijd 2015, actie Berend, Max en Chris 

c. doel; bestrating verbeteren; tijd; 2015, actie Menno 

 

2.3 afdeling  HUISHOUDELIJK 

 

a. doel; fruitverwerking door drogen en inmaken, tijd herfst 2015, actie Bonny 

b. doel; voorraadbeheer verbeteren met een grotere koelkast,tijd 2015, actie 

Marjan  

 

2
.4
 afdeling boeketwerkplaats 

a.doel; groep vergroten, actie Marjan 

b.doel; maandelijks overleg, actie Marjan 

 

2.5 DIEREN 

1.doel; uitbreiding toom kippen, tijd lente 2015, actie werkplaats, Marjan 



 

 

3. doel; educatief 

doel; educatie, sociaal contact; cursussen aanbieden en workshops 

tijd; door het jaar heen, ook wijkgericht, actie Marjan 

 

4.doel; werken aan persoonlijke bewustwording; 

 

doel; kringgesprek met priester Bart Hessen, 

tijd 2015, 5 keer per jaar, actie Marjan 

 


