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STICHTING	VRIENDEN	VAN	DE	WATERLINIE	
 
 
BELEIDSPLAN 2019           
  
 

1. Algemeen 
 
De Stichting Vrienden van de Waterlinie, gevestigd te Uithoorn, is opgericht bij notariële 
akte op 17 januari 2019. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 73722979 en heeft RSIN/fiscaal nummer 859641247.  
Contactgegevens: website: www.uhac.nl, e-mailadres: vriendenwaterlinie@uhac.nl, 
telefoonnummer: 0297-526373, post- en bezoekadres: Koningin Máximalaan 30R, 1421 
LC Uithoorn. Bankrekening: NL04 RABO 0337 0558 74. 

 
2. Doel 

 
Het doel van de stichting is het ontplooien en ondersteunen van activiteiten alsmede het 
initiëren en ondersteunen van evenementen die het sociale welzijn van de bewoners in 
Uithoorn en omgeving bevorderen; voorts het verrichten van alle verdere handelingen die 
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 
zijn. 

 
3. Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heren J.P.M. Bots (voorzitter), 
A.A.L. Rutgers (secretaris) en J.G.A. Holla (penningmeester). Het bestuur 
vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan 
twee gezamenlijk handelende bestuurders. De bestuurders ontvangen geen beloning voor 
hun werkzaamheden; zij hebben wel recht op vergoeding van in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten. 

 
4. Beleidsplan 

 
Het plan is een sociaal-maatschappelijke invulling te geven aan de leegstaande ruimte op 
de begane grond in gezondheidscentrum Waterlinie, Koningin Máximalaan 30, 1421 LC 
Uithoorn. Daartoe wordt een samenwerking opgezet tussen de volgende partijen: 

• Uithoorn voor Elkaar (samenwerkingsverband van vijf organisaties op het gebied 
van welzijn in Uithoorn) - zorgt voor vrijwilligers en organiseert maatschappelijk 
relevante activiteiten vanuit deze ruimte. 

• Ons Tweede Thuis (organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, 
autisme en niet-aangeboren hersenletsel) – zorgt voor cliënten, die worden ingezet 
om werkzaamheden te verrichten onder supervisie van een partij die de horeca-
activiteiten organiseert. 

• Stichting Uithoorns HuisArtsen Collectief – garandeert de betaling van de huur 
van de ruimte. 

Een horecaondernemer exploiteert een lunchroom in de ontmoetingsruimte in het 
gezondheidscentrum Waterlinie. De werkzaamheden worden verricht door de cliënten van 
de hiervoor genoemde partijen onder supervisie van een beheerder. Op deze manier krijgt 
deze groep cliënten een zinvolle invulling van hun leven en krijgen zij ondersteuning om 
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zelfstandiger te kunnen werken en stappen te zetten om te re-integreren in de 
maatschappij. Concreet wordt hiermee beoogd: 

Ø Werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met afstand tot de 
arbeidsmarkt van Uithoorn voor Elkaar. 

Ø Locatie voor het organiseren van sociaal maatschappelijke evenementen. 
Ø Centrale ontmoetingsplaats voor o.a. wandel- en fietsgroepen. Bijvoorbeeld 

startpunt voor de Diabetes Challenge, AKU-lopers G-groep/seniorengroep. 
Ø Ontmoetingspunt voor alle bewoners van Uithoorn en omgeving. 
Ø Locatie voor andere groepsactiviteiten voor de bewoners van Uithoorn in het kader 

van Gezondheid en Welzijn. 
 
Allereerst dient de kale ruimte ingericht te worden als lunchroom. Er dient een keuken te 
worden geplaatst met apparatuur en de bijbehorende inventaris, tafels, stoelen etc. Voor 
deze initiële investeringen is een begroting opgesteld van circa € 20.000. De Stichting 
Vrienden van de Waterlinie beoogt de inrichting te financieren. 

 
5. Financiering 

 
Werving van geldmiddelen vindt plaats door het benaderen van fondsen die een sociaal 
maatschappelijke doelstelling hebben. Door middel van publiciteit zal getracht worden 
giften en donaties van andere instellingen en particulieren te werven. 

 
6. Beheer 
 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 
31 december 2019. Jaarlijks binnen zes maanden wordt een balans en een staat van baten 
en lasten met toelichting opgemaakt en vastgesteld, die zal worden gepubliceerd op 
bovengenoemde website. De reguliere kosten van werving en beheer van de gelden 
bedragen minder dan 10% van de uitgaven. Er zal niet meer vermogen worden 
aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de stichting. 

 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Waterlinie 
 
Uithoorn, januari 2019 
 
 
 
 
 


