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Beleidsplan 2015-2016
Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties/Almelo Sociaal
De stichting
De Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties is in 2002 opgericht als koepel voor
vrijwilligersorganisaties die de belangen behartigen van mensen in een sociaaleconomisch kwetsbare
positie, van ouderen en van mensen met een (arbeids)handicap of chronische ziekte. Vanaf 2007
voert de stichting de naam Almelo Sociaal.
Er zijn momenteel vier organisaties aangesloten: de Kliënten Raad Almelo (KRA), de Stichting COSBO
(Collectief Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen), de Belangengroep Gehandicapten
Almelo (BGA) en de WMO-adviesraad. Almelo Sociaal wordt gerund door vrijwilligers en wordt
24 uur per week ondersteund door een beroepskracht (receptionist/secretarieel medewerker).
Het bestuur van Almelo Sociaal bestaat op dit moment uit vijf personen: een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en twee leden. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en vormt
ook het dagelijks bestuur.
Beslissingen die zowel de stichting als de belangen van de aangesloten organisaties treffen worden
genomen door het bestuur na consultatie van de voorzitters van deze organisaties.

De werkzaamheden
Almelo Sociaal doet het volgende:
- het ondersteunen van de aangesloten vrijwilligersorganisaties, onder andere door het bieden
van professionele ondersteuning en gezamenlijke huisvesting;
- het houden van spreekuren voor inwoners met een minimum inkomen en/of een beperking of
chronische ziekte en andere vormen van laagdrempelige – individuele of collectieve –
informatieverstrekking of advisering;
- het verlenen van collectieve belangenbehartiging ten behoeve van inwoners met een minimum
inkomen en/of een beperking of chronische ziekte;
- het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning met informatie, advies en algemene
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het
verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning, zorg hetzij preventieve zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en
inkomen;
- het vervullen van de formele cliëntenparticipatie richting de gemeente in het kader van de
Participatiewet;
- het vervullen van de formele cliëntenparticipatie richting de gemeente in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning.

Het werven van gelden
Almelo Sociaal wordt gesubsidieerd door de gemeente Almelo. ‘Volgens de Wmo 2015, de Jeugdwet
en de Participatiewet zijn gemeenten verplicht om ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of
hun vertegenwoordigers, te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Gemeenten kunnen echter
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zelf bepalen hoe ze hun advies, inspraak en zeggenschap regelen’1. Deze – wettelijke – verplichting
geldt in Almelo ten aanzien van de WMO-adviesraad en de KRA. Daarbij vindt de gemeente het
belangrijk de andere organisaties van Almelo Sociaal te steunen. De subsidie wordt toegekend aan de
Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties/Almelo Sociaal.
Incidenteel – meestal voor speciale projecten – worden er elders fondsen geworven. Ook ontvangt
Almelo Sociaal soms (meestal bescheiden) donaties.
Almelo Sociaal is gevestigd aan de Grotestraat 174 in Almelo. Zij huurt het pand als hoofdhuurder.
Daarnaast is er een medehuurder, die een eigen kantoor in gebruik heeft en die bovendien gebruik
maakt van de faciliteiten van Almelo Sociaal. Van tijd tot tijd worden ruimtes en faciliteiten eveneens
aan andere externe, sociaal-maatschappelijke organisaties ter beschikking gesteld.
Zowel de medehuurder als de andere externe organisaties die gebruik maken van ruimtes en/of
faciliteiten betalen hiervoor een (onkosten)vergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt in
onderling overleg vastgesteld.

Het beheer van het vermogen
Het bestuur beheert het vermogen van Almelo Sociaal. Dit beheer is gedelegeerd aan de
penningmeester. Deze wordt ondersteund door een administratiekantoor alwaar de financiële
administratie is ondergebracht. Naast het doen van de administratie, bereidt het
administratiekantoor de periodieke en jaarlijkse financiële rapportage (jaarrekening) aan de
gemeente voor.
Het bestuur is belast met regelmatige controle van het beheer zoals dat door de penningmeester
wordt gevoerd en geeft rekenschap van het gevoerde beleid aan de besturen van de bij Almelo
Sociaal aangesloten organisaties.
Almelo Sociaal legt rekening en verantwoording af aan de gemeente Almelo. Zij stelt de gemeente
uiterlijk 1 april van elk jaar een jaarverslag ter hand, dat bestaat uit twee delen: een financieel
verslag (jaarrekening) en een verslag met de activiteiten/prestaties. Verder legt Almelo Sociaal de
gemeente haar begroting voor het volgende jaar voor.
Almelo Sociaal streeft geen vermogensgroei na. Om de continuïteit te waarborgen is met de
gemeente overeengekomen dat een bedrag van maximaal 10% van de jaarlijkse subsidie als eigen
vermogen mag worden aangehouden. Daarnaast wordt er geld gereserveerd voor te verwachten
toekomstige investeringen.
Wanneer in enig jaar de gemeentelijke subsidie niet volledig is uitgegeven, dan wordt het overschot
toegevoegd aan het eigen vermogen, tenzij de eerder genoemde grens van 10% wordt overschreden.
In dat laatste geval wordt het meerdere teruggeboekt naar de gemeente, dan wel verrekend met de
subsidie van het volgende jaar.
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Bron: ‘Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein?’ van het programma Aandacht voor iedereen en de
Koepel van Wmo-raden.

3

Het besteden van het vermogen
Almelo Sociaal faciliteert de aangesloten organisaties, zodat zij in staat worden gesteld hun taak uit
te voeren.
De beschikbare gelden worden aangewend voor:
- de beloning van de beroepskracht(en), volgens de cao Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening;
- huisvesting (zoals huur, vaste lasten, schoonmaak en klein onderhoud);
- kantoorfaciliteiten (zoals ICT en koffie/thee);
- kosten die de aangesloten organisaties maken, binnen de door hen opgestelde begrotingen (die
jaarlijks in overleg met de penningmeester worden vastgesteld)*;
- overige organisatiekosten (zoals onkostenvergoedingen, vergoedingen voor eventuele stagiaires,
en kosten voor websitebeheer, informatieverstrekking en marketing).
Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen alleen een vergoeding
voor gemaakte onkosten.
* Uitgaven van aangesloten organisaties worden uitsluitend vergoed wanneer deze passen binnen de
goedgekeurde begroting. Bij dreigende overschrijding van die begroting wordt door het bestuur
bepaald of de overschrijding wenselijk of noodzakelijk is en op welke wijze er dekking kan worden
gevonden. De ultieme restrictie is dat de continuïteit van Almelo Sociaal niet in gevaar mag komen
en geoormerkte reserves niet mogen worden aangetast.

Waarden en richting
Het behartigen van de belangen van burgers – individueel dan wel collectief – kan alleen
plaatsvinden op basis van open, eerlijk en vaak vertrouwelijk contact. Voor Almelo Sociaal zijn de
kernbegrippen discretie, integriteit en betrouwbaarheid leidend. Dit komt tot uiting in haar visie en
manier van werken, en houdt ook in dat een ieder die zich onder de noemer van Almelo Sociaal inzet,
aanspreekbaar is op zijn of haar handelen.
Verder vergt belangenbehartiging een uitstekend zicht op de effecten van gevoerd beleid. Om deze
effecten goed in beeld te krijgen, investeert Almelo Sociaal in manieren om voeling te houden met
wat er in de samenleving leeft en speelt.
Almelo Sociaal verwelkomt alle inwoners van Almelo die om hulp vragen. Ze worden te woord
gestaan en met hun vraag geholpen, of eventueel doorverwezen naar de juiste instantie.
Transparante werkrelaties met partners en de gemeente zijn daarbij erg belangrijk. Altijd wordt
getracht de afstand tussen burger en overheid zo klein mogelijk te houden. Als kritische volger houdt
Almelo Sociaal een oogje in het zeil.
In een wereld met veel en snelle veranderingen wil zij bovendien een flexibele organisatie zijn. Een
adaptief en (zelf)lerend vermogen is dan ook van groot belang. Almelo Sociaal investeert gericht op
het verder ontwikkelen van kennis en kunde binnen het sociale domein; dit is van grote waarde.
Ten slotte staat Almelo Sociaal – uiteraard daar waar mogelijk en passend binnen de doelstellingen
van de stichting – positief tegenover aansluiting van nieuwe sociaal-maatschappelijke organisaties.

