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Visie  
  
Doruvael Buitenzorg biedt een werkplek aan, waar je ongedwongen jezelf kan zijn, waar niet 
wordt gekeken naar beperkingen, maar juist naar de mogelijkheden, waardoor ieders talent tot 
bloei kan komen. Dit creëer je door deel te nemen midden in de maatschappij aan activiteiten die 
ertoe doen. Hierdoor groeit je eigenwaarde en neemt de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden 
en participatie in de maatschappij toe. Doe, beleef & leer! 
  
Participatie is een belangrijk onderdeel binnen onze maatschappij voor nu en voor in de 
toekomst. Door ook de kwetsbare groep in onze samenleving lokaal een zinvolle dagbesteding te 
bieden, biedt Doruvael Buitenzorg mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Zinvolle dagbesteding 
is hier zonder tijdsdruk en waar men aan het einde van de dag een voldaan gevoel van heeft 
gekregen, ieder op zijn manier. Veiligheid, humor en respect zijn de hoofdingrediënten van deze 
visie! 
 
Doelstelling 2019-2022 
 
Het ondersteunen van activiteiten van de zorgboerderij Doruvael Buitenzorg en het verrichten 
van alle verdere handelingen of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen en verzorgen van  
relevante activiteiten en projecten alsmede investeringen van personen en organisaties waarvoor 
geen financiering via andere wegen beschikbaar is. Oa Extra activiteiten en middelen kunnen 
aanbieden ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling en wensen van de deelnemers: 
 

• Het oprichten van een theetuin – vergaderlocatie gerund door de deelnemers van Doruvael 
Buitenzorg. Zij kunnen hierdoor participeren binnen onze maatschappij en zich verder 
ontwikkelen op diverse vaardigheden die dit werk met zich meebrengt.  
 

• Het vervangen van huidige verouderde keuken (apparatuur), zodat deelnemers mee kunnen 
helpen met de kook activiteiten en hun vaardigheden hierin kunnen ontwikkelen.  
 

• Moderniseren van de kantine en rolstoel WC realiseren, zodat de zorgboerderij een 
professionele uitstraling krijgt voor bezoekers.  
 

• Het organiseren van uitstapjes voor de deelnemers. Deze uitstapjes zijn goed voor de 
sociale band met elkaar.  

 
Doelgroep 
 
Doruvael Buitenzorg is er voor mensen die een zinvolle dagstructuur nodig hebben, zich verder 
willen ontwikkelen en willen (leren) werken en participeren in de huidige maatschappij; 
  
- jong volwassenen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking; 
- (jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum; 
- jongeren met een (licht) verstandelijke beperking of gedragsproblematiek; 
- mensen met psychische problemen of een burn-out; 
- mensen met een chronische ziekte, 
- mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of die in een isolement zijn geraakt (sociale 
activering). 
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Werkwijze 
 
De Stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. Bij het opheffen van de Stichting zal het 
bestuur een andere ANBI stichting aandragen om de gelden aan te schenken. 
 
Conform haar statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administratie en 
beheert deze gelden van de stichting, één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur. 
 
Het bestuur bepaalt in overleg met het team van Doruvael Buitenzorg, voor welke doeleinden de 
sponsorbijdragen in natura worden besteed. De keuze van de financiering hangt af van de 
hoogte van de inkomsten van de Stichting en de mate waarin projecten passen bij de doelstelling 
van de Stichting. 
 
Het bestuur waarborgt dat financiële bijdragen aan een specifiek project ook voor die activiteit 
worden ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel kiest het bestuur in overleg met het team 
van Doruvael Buitenzorg een passende bestemming.  
 
Er is geen sprake van beloningsbeleid. Alle activiteiten voor de Stichting worden uitgevoerd op 
vrijwillige basis. Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid een onkostenvergoeding te 
verstrekken volgens de wettelijke voorwaarden. 
 
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: de bijdragen van donateurs, hetgeen 
wordt verkregen uit subsidies en schenkingen en alle andere verkrijgingen en baten. 
 
Opbrengsten van de verkochte producten die gemaakt worden door de deelnemers, zal ten 
goede komen aan de Stichting. 
 
Om effectief te communiceren met alle betrokkenen en belangstellenden is er op de website van 
Doruvael Buitenzorg een aparte kop van “Stichting Vrienden van Doruvael Buitenzorg”. Het 
beleidsplan zal iedere drie jaar geëvalueerd worden. 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd: 
a. de heer W. van Remmerden als voorzitter 
b. mevrouw P.D. Van Rooijen, als secretaris 
c. mevrouw S. Beck – van de Pol als penningmeester 
 
Bestuursleden zijn bereikbaar op het telefoonnummer van Doruvael Buitenzorg. 

 
Financiële verantwoording 
 
De Stichting Vrienden van zorgboerderij Doruvael Buitenzorg is in 2019 opgericht, zodoende 
kunnen wij de eerste jaarcijfers pas december 2020 kenbaar maken, zodat we aan de wettelijke 
eisen van verslaglegging kunnen voldoen. 


