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Naam en doelstelling 
Stichting "De Schuilplaats" heeft als doel het zonder winstoogmerk ondersteunen en 
begeleiden van dak- en thuislozen en overige inwoners die zich aan de rand van de 
samenleving bevinden, in de Gemeente Súdwest-Fryslân. Tevens verricht de Stichting alle 
verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.  
De Stichting heeft een interkerkelijk karakter.. De passie van De Schuilplaats is om actief  te 
zijn bij het ondersteunen en begeleiden van dak- en thuislozen en dit vanuit de christelijke 
identiteit. We zijn een stichting die zich niet neerlegt bij armoede en onrecht. 
 
 
Werkzaamheden 
De Stichting verwezenlijkt haar doel door o.a. het verstrekken van warme maaltijden vanuit 
haar locatie in Sneek, het individueel begeleiden , alsmede het verrichten van hand- en 
spandiensten voor genoemde doelgroep in samenwerking met professionele hulpverlenende 
instanties. 
Begeleiding van de hulpvragers naar instanties zoals Justitie, kredietverlenende instellingen, 
zorgcentra en GGZ instellingen, vormt een onderdeel van de daadwerkelijke hulpverlening. 
Tevens coördineert de stichting bij het vinden van woonruimte waarbij de bewoner in 
sommige gevallen tevens wordt voorzien van de noodzakelijke inrichting, en worden 
gedetineerden bezocht.  
 
Door het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie 
tussen organisaties en personen die zich op een soortgelijk terrein bewegen, tracht de 
Stichting de samenwerking te bevorderen om de genoemde doelgroepen optimaal van dienst 
te kunnen zijn.  
 
Alle werkzaamheden van bestuursleden en vrijwilligers geschieden zonder beloning; 
gemaakte onkosten ten behoeve van de doelgroepen worden vergoed. 
 
 
Fondswerving 
De Stichting verwerft zonder winstoogmerk geldmiddelen vanuit bijdragen van donateurs 
(particulieren en bedrijven), activiteiten die de Stichting verricht, schenkingen, giften, legaten, 
collecten, subsidies en overige fondsen. 
 
 
Beheer van het vermogen 
Het vermogen van de Stichting wordt zodanig geadministreerd, opdat de rechten en 
financiële verplichtingen steeds kunnen worden gekend. De penningmeester van de 
Stichting archiveert en beheert alle bescheiden, zodanig dat naslag en controle te allen tijde 
mogelijk is. 
 
 
Besteding van het vermogen 
Het vermogen wordt aangewend voor de volgende zaken: 



 Inkopen voor de maaltijdverstrekking en overige artikelen ten behoeve van de 
doelgroep 

 Exploitatie van het huurpand (huur, energielasten, gemeentelijke belastingen en 
diverse algemene kosten) 

 Vergoeding van de door de vrijwilligers gemaakte kosten ten behoeve van de 
doelgroepen 

 Financiering van huidige en toekomstige activiteiten en doelstellingen, ten behoeve 
van de doelgroepen; de stichting zal voldoende vermogen aanhouden in verband met 
een evt. aankoop van onroerend goed om dat gezamenlijk met andere 
geïnteresseerde hulpverlenende instanties te exploiteren ten behoeve van de diverse 
doelgroepen 

 Ontwikkeling, onderhoud en aanpassing van de website en financiering van overige 
bank- en kantoorkosten 

 
Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen 
De kosten inzake het beheer van het vermogen bestaan uit de door de bankinstelling in 
rekening gebrachte bedragen. 
Het aanhouden van het vermogen is met het doel de continuïteit voor de komende 3 tot 5 
jaar te waarborgen.  
 
 
 
 
 


