Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt
BELEIDSPLAN 2013
Doelstelling
De Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt, hierna te noemen het Meldpunt,
heeft ten doel:
1. te bemiddelen tussen hulpvragers en aanbieders van hulp door zowel vrijwilligere als
professionele hulpverleners;
2. het voor zover nodig feitelijk en direct hulpverlenen aan hulpvragers;
3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin
van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het beleid is gericht op de oudere en gehandicapte inwoners van de gemeente De Bilt.
Werkzaamheden
De werkzaamheden van het Meldpunt:
1. het bedienen van een telefoonnummer op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Buiten deze uren is een antwoordapparaat ingeschakeld;
2. vervoer door vrijwilligers in particuliere auto’s; voorbeelden van bestemming:
ziekenhuis, dokter, dagopvang, kapper, sociale en culturele activiteiten voor ouderen,
voedselbank, etc. Indien gewenst worden de cliënten ter plaatse begeleid, zelfs tot in
de spreekkamer van artsen.
3. bemiddeling naar de Klussenbus, behorend bij de Stichting Klein Karwei. Dagelijks
worden de door cliënten aangevraagde klussen doorgegeven aan de coördinator van
de Klussenbus, die zorgt voor de uitvoering van de klussen.
4. directe hulpverlening op diverse terreinen: boodschappen, hulp bij administratie, e.d.
5. inschakeling van andere hulpverlenende organisaties in de gemeente De Bilt.
In 2013 zijn ongeveer 40 vrijwilligers actief betrokken bij het Meldpunt.
Fondsenwerving
Jaarlijks wordt een subsidie van de gemeente De Bilt ontvangen. Voor 2013 is een
voorlopige subsidie van € 5.825 toegezegd.
Beheer van vermogen en fondsen
Het vermogen en de fondsen van het Meldpunt staan op een spaarrekening bij de ING.
Besteding van vermogen en fondsen
In het Welzijnsprogramma van de gemeente De Bilt is opgenomen, dat het vermogen van
het Meldpunt niet meer dan 10% van de jaarlasten mag bedragen. In 2012 werd dit bedrag
overschreden. De gemeente heeft toegestaan om de overwaarde te gebruiken voor de
verhuiskosten in 2013.
Het kantoor van het Meldpunt bevindt zich in de openbare Bibliotheek Bilthoven. In
november 2013 verhuist het Meldpunt mee met de Bibliotheek naar een nieuw
gebouw, Het Lichtruim. De werkelijke verhuiskosten blijken hoger te zijn dan het voor
een verhuizing gereserveerde fonds.
Op de Balans van het Meldpunt blijft na 2013 nog een reserveringsfonds van € 3.500 over
voor bijzondere activiteiten, zoals de viering van een jubileum.
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