
Beleidsplan Stichting Vrienden van Bronlaak 
 
 
1. Doelstelling:  
Statuten artikel 2:  

1. Het doel der stichting is het in stand houden en bevorderen van mogelijkheden tot 
uitvoering van de doelstellingen van de heilpedagogie en de sociaaltherapie op basis 
van de door Dr. Rudolf Steiner ontwikkelde geesteswetenschappen en verdere 
activiteiten die rechtstreeks dan wel (ofwel) zijdelings hiermede verband houden, een 
en ander in de meest uitgebreide zin des woord. 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van 
bijdragen aan initiatieven die het welzijn van de cliënten van Bronlaak bevorderen. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
 

2. Actuele beleid en werkzaamheden van de Stichting: 
- Door middel van schenkingen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit 

van leven van de cliënten van Bronlaak in zaken waarin de AWBZ niet voorziet zoals 
investeringen in werkgebieden, vakanties, exploitatie zwembad, vrije tijdsactiviteiten, 
jaarfeesten, culturele en religieuze activiteiten, bewonersconferenties enz.  
 

- nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken door bij te dragen in investeringen ten 
behoeve van Bronlaak waarbij o.a. gedacht kan worden aan onroerend 
goedverwerving en opstart van nieuwe werkgebieden t.b.v. de cliënten. Dit alles echter 
voor zover de reguliere financiering van de zorg hierin niet toereikend is. 
 

- Ondersteuning van (nieuwe) initiatieven t.b.v. heilpedagogie en sociaaltherapie buiten 
Bronlaak, maar binnen Nederland d.m.v. voordelige leningen, garantstellingen en/of 
schenkingen. 
 

- Ondersteuning van initiatieven op het gebied van heilpedagogie en sociaaltherapie 
buiten Nederland, met name in de derde wereld en Oost Europa door middel van 
schenkingen,  
 

- Bijdragen t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en/of publicaties op het gebied van 
heilpedagogie en sociaaltherapie 
 

- Bevordering van samenwerking met andere stichtingen met verwante doelstellingen en 
actieve participatie hierin. 
 

- Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen, wordt naar een paritaire 
bestuurssamenstelling van  cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en onafhankelijke 
bestuursleden gestreefd. 
 

3. De wijze waarop de stichting de fondsen wil werven: 
Het verwerven van donaties, contributies, erfenissen, legaten of schenkingen. 
De revenuen uit het vermogen van de stichting. 
 
4. De wijze waarop de stichting de fondsen en vermogen zal beheren: 
Het vermogen van de stichting kan in principe besteed worden aan de doelstelling en 
activiteiten zoals onder 1 en 2 genoemd, echter zal de stichting haar vermogen op een zodanig 



peil trachten te houden dat vanuit de opbrengst van het vermogen de structurele bijdragen ook 
op langere termijn mogelijk blijven en dat eventuele aanspraken op garantstellingen voldaan 
kunnen worden. 
 
5. de wijze waarop de stichting de fondsen en vermogen zal besteden: 
Schenkingen. 
Renteloze of zeer goedkope leningen. 
Garantstellingen. 


