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1. GEGEVENS STICHTING
1.1.

Algemeen

Naam

: Stichting Sterrenwacht

Adres

: Straat van Corsica 121
3825VB Amersfoort

Oprichtingsdatum : 16 januari 2014
Oprichter(s)
: Yuri Cohen

1.2.

Contactgegevens

Telefoon
Email

: 0653423697
: denys@sterrenwacht.org
info@sterrenwacht.org
: www.sterrenwacht.org

Website

1.3.

Fiscaal

RISN nummer
KvK nummer

: 8536.37.763
: 59770937

De Stichting Sterrewacht is vrijgesteld van belasting en is aangemerkt als Algemene Nut Beoogde
Instelling (ANBI).

2. BESTUUR
2.1.

Bestuurssamenstelling

Per 16 januari 2014:
Voorzitter
: D. Goedhart, ICT Solution Architect Ericsson Broadcast & Media Services
Per 1 juli 2014:
Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid

2.2.

: D. Goedhart, ICT Solution Architect - Ericsson Broadcast & Media Services
: C.J.C. Paap, Manager Primair Proces - 's Heeren Loo Zorggroep
: B.M. de Boode, Manager

Activiteiten bestuur

Het bestuur komt minimaal 2x per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden projecten en
projectaanvragen besproken en behandeld. Het bestuur ziet verder toe op activiteiten rondom
fondswerving en de uitvoer en realisatie van de diverse projecten met bijbehorende middelen.
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2.3.
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Beloningsbeleid

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

3. DOELSTELLING
De stichting heeft als doel om initiatieven in de omgeving van Amersfoort te ondersteunen, hetzij in
geld, hetzij in middelen. Deze initiatieven moeten voldoen, of in het verlengde liggen, aan het
maatschappelijk doel van de Stichting Sterrenwacht. De Stichting wil een bijdrage leveren een
kwetsbare groep met ongelooflijk veel talenten en mogelijkheden. Het ontdekken van deze talenten
en mogelijkheden is belangrijk werk wat gedeeltelijk van AWBZ- en straks in 2015 van WMO gelden
betaald wordt. De stichting wil hier nog iets aan toevoegen zodat de deelnemers niet alleen een
zinvolle dagbesteding hebben, maar ook:






Een eigen gegronde mening vormen
In aanraking komen met kunst en cultuur
Een veilige positie in de maatschappij vinden
Gestimuleerd worden tot (creatieve) ontwikkeling
Gestimuleerd worden om uit te stromen naar betaald werk

4. BELEIDSPLAN
Het beleid van de stichting is om door middel van inkomsten uit giften en fondsen projecten in de
omgeving van Amersfoort Vathorst te ondersteunen die aansluiten op de doelstelling van de
stichting. De meeste activiteiten worden uitgevoerd met vrijwilligers.
De gelden en middelen aan de stichting worden besteed aan:






Activiteiten waar deelnemers, buurt- en wijkbewoners en ondernemers elkaar ontmoeten
ter stimulering van buurtzorg
Een stimulerende en inspirerende inrichting welke aanzet tot ontmoeting en verdieping,
denk aan: Aangename zithoeken (binnen en buiten), mogelijkheid tot spelen voor de
kinderen, dag- en weekbladen ter verdieping kennis, faciliteiten ten behoeve van creativiteit
(instrumenten, diverse materialen en gereedschappen)
Bezoeken met deelnemers van inspirerende plekken: Musea, tentoonstellingen, theater,
muziek en dergelijke
Opzetten van ketens ten behoeve van doorstroming

5. FINANCIËLE VERANTWOORDING
Zie: “Jaarrekening 2014”
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