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Uitgangspunt 

Voor een goed uitgangspunt van het meerjarig beleidsplan van Stichting “De Vijf Ridders” is het 

noodzakelijk om allereerst de doelstellingen en de voornemens tot verwezenlijking hiervan zoals 

genoemd in artikel twee van het oprichtingsstatuut van de stichting aan te halen : 

1. De stichting heeft ten doel: 
 

a. Het (doen) scheppen, faciliteren en instandhouden van faciliteiten om een zorgfunctie te 
kunnen vervullen zowel m.b.t. dagbesteding alsook een levensloopbestendige 
woonvoorziening voor jongvolwassenen met een een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking die 24 uurs zorg nodig hebben. 

b. Het (doen) scheppen, faciliteren en instandhouden van faciliteiten om sociale en culturele 
activiteiten te kunnen ontwikkelen. 

c. Het (doen) scheppen, faciliteren en instandhouden van faciliteiten om educatie te 
verrichten alsook een werkervaringsplek casu quo  stageplaats te bieden. 

d. Het (doen) scheppen, faciliteren en instandhouden van faciliteiten om een biologische 
landbouwkundige functie te kunnen vervullen. 

e. Het (doen) scheppen, faciliteren en instandhouden van faciliteiten om natuuronderhoud 
te verrichten in de aangrenzende landbouw- en natuurgebieden. 

f. Het (doen) scheppen, faciliteren en instandhouden van faciliteiten om een kleinschalige 
horecafunctie te kunnen vervullen ten behoeve van passanten en gasten. 

g. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door : 

a. Het werven van fondsen en middelen om initiatieven zoals genoemd in lid 1 te steunen. 
b. Het ondersteunen van initiatieven van andere organisaties die werkzaam zijn op het 

gebied van de doelstellingen van de stichting. 
c. Het binnen de stichting opbouwen van een vermogen bedoeld om de doelstellingen van 

de stichting (in verband met de levensloopbestendigheid) langdurig te kunnen 
ondersteunen. 
 

3. Tot het vermogen der stichting behoren : 

a. Huuropbrengsten van eigendommen der stichting. 
b. Erfstellingen, legaten en schenkingen 
c. Subsidies en bijdragen 
d. Revenuen van het vermogen 
e. Eventuele andere baten 

 

Eerste actuele doelstelling 

In 2016 heeft de stichting zich als eerste actuele taak ten doel  gesteld om,  conform artikel 2 sub 

1a van ons statuut , support te verlenen aan het initiatief `Parzival Wonen` , welke instelling  zich 

ten doel had gesteld om aan de Hollandseweg 11 te Oudenhoorn een levensloopbestendige 
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woonaccommodatie te realiseren voor ca. 8 zeer ernstig gehandicapte jongeren die 24-uurs zorg 

nodig hebben. 

Dit initiatief voorzag  in nieuwbouw van de benodigde faciliteiten met een geschatte investering 

van ca. € 1.850.000,=. Het initiatief was reeds ter plekke operationeel als dagverblijf op PGB basis 

voor de doelgroep, is WTZi erkend en HKZ gecertificeerd. 

• De stichting heeft actief medegewerkt om dit mogelijk te maken. 
 

Rechtstreekse deelname in het ondernemerskapitaal lag niet voor de hand.  

Uiteindelijk werd gekozen om Parzival Wonen een achtergestelde lening te verstrekken.  

Doordat de hypotheekverstrekkers dit bij het eigen vermogen van de onderneming konden tellen 

werd voldoende marge gecreëerd voor het verstrekken van de noodzakelijke leningen. 

Een en ander was in hoge mate afhankelijk van de geboden bancaire financiële mogelijkheden. 

Uiteindelijk werd door de stichting aan Parzival Wonen een achtergestelde lening van € 260.000 

verstrekt. Tezamen met het eigen vermogen van € 125.000 en enkele borgstellingen vormde dit 

voldoende marge bij Parzival Wonen om totaal € 1.850.000 aan leningen te verwerven. 

 

Overige doelstellingen 

Zoals gesteld was het initiatief “Parzival Wonen”  ook reeds actief als dagverblijf. Dit is na opzet 

van het woonverblijf doorgezet. Primair om de eigen bewoners te faciliteren, maar er wordt ook 

gezocht naar cliënten van buiten. Dit om de samenstelling van bewonersgroep zo gevarieerd 

mogelijk te maken en de bewoners een aangepast, maar zinvol  leven aan te bieden.  Hiertoe 

bestaat o.a. het  voornemen om als aanvullende dagactiviteit een biologische moestuin op te 

zetten. Indien de middelen het toestaan zal ook hier invulling aan gegeven worden. 

Fondsenwerving en meerjarige dekking van kosten. 

De fondsenwerving is vanaf de aanvang actief ingezet : 

• Er is getracht zoveel mogelijk familie, vrienden en bekenden over te halen om donateur te 
worden. Er werd in totaal ca. € 85.000 aan donaties ontvangen  
 

• Teneinde de achtergestelde lening te kunnen verstrekken werd een obligatielening 
uitgegeven. Hierbij werden aan ouders, grootouders, familie, vrienden en kennissen 
obligaties aangeboden ter grootte van € 2.500 elk met een looptijd is 10 jaar en met een 
rente van 5% p.a. Er werden 55 obligaties verkocht ter waarde van € 137.500 

 

• Daarnaast werd ca. € 40.000 aan privé fondsen aan de stichting uitgeleend. 
 

• Dit gaf ruimte om uiteindelijk € 260.000 als achtergestelde lening te verstrekken. 
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Vermogen 

De bijeengebrachte fondsen worden in gezamenlijkheid beheerd worden door het bestuur. 

Afhankelijk van de bedragen zal een (klein) deel op rekening courant aangehouden worden.  

Het overige gedeelte zal op deposito of spaarrekening komen te staan.  Indien er zich andere 

mogelijkheden voordoen om vermogen rentedragend op langere termijn veilig te stellen, beslist 

het bestuur hierover in gezamenlijkheid. 

Overige vermogensvraagstukken zullen door het bestuur in een later stadium nader gedefinieerd  

worden. 

Overhead, administratie en kosten 

• Zoals statutair vastgelegd, werken de bestuurders zonder vergoeding. 
 

• De overhead kosten zullen maximaal 4 % van de opbrengsten uitmaken. 
 

• De administratie en boekhouding zijn opgezet volgens  “Richtlijn 650” zoals bepaald in de 
toelatingseisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  
 
 

Getekend : 

Oudenhoorn, 29 juni 2021 

Namens het bestuur : 

N.H. van Dijk -  voorzitter 

 

M.H.J. Klapwijk - secretaris / penningmeester 

 


