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BELEIDSPLAN      
      
      
 
 
 
 
Lutjebroek, april 2017 
 
De Stichting Vrienden van Nicolaas, Overvest en Waterpark stelt zich ten doel: 
 

a. Daadwerkelijk en financieel steun te verlenen aan de organisatie Omring, die Nicolaas in 
Lutjebroek, Overvest in Enkhuizen en Waterpark in Medemblik exploiteert, alsmede aan de 
bewoners daarvan in die gevallen, waarin de reguliere financiering niet voorziet, zulks in 
overleg met de plaatselijke leiding van die organisatie. 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

c. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aantrekken van donateurs. 
d. Het houden van inzamelingen ten behoeve van te organiseren projecten. 
e. Het organiseren van evenementen met het oogmerk daarmee fondsen te werven ten gunste 

van de stichting. 
f. Het propageren van en bekendheid geven aan de werkzaamheden die in Nicolaas, Overvest 

en Waterpark worden verricht. 
 
 

BESTUUR 
 
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, van tenminste, drie leden. De bestuursleden worden 
telkens voor een periode van vier jaar benoemd. 
Drie leden van het bestuur worden benoemd op voordracht van de plaatselijke leiding van de huizen 
Nicolaas, Overvest en Waterpark. 
 
Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester; de functie van 
secretaris en penningmeester kan door één persoon worden vervuld. 
 
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Het bestuur bestaat eind april 2017 uit de volgende personen: 
- Sijvert Laan, voorzitter sinds 2004 
- Willy van Ooy – de Jong, secretaris sinds 1998 
- Fred Bertrand, penningmeester sinds 2015 
- Nico Konijn, lid sinds 1992 
- Wil Cordes, lid sinds 1998 en aftredend in 2017 
- Alies van der Winden, lid sinds 2017 

 
 

 

STICHTING VRIENDEN VAN 
Nicolaas, Overvest en Waterpark 

 
Correspondentieadres: 
Secretariaat Nicolaas/Overvest/Waterpark 
Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek 

Telefoon : (0228) 51 20 41 
Fax : (0228) 51 89 83 

 
Bank : NL83 RABO 0130 2246 50 
K.v.K. : 412 35 231 
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FINANCIEELE VERANTWOORDING 
 

2014 
1 januari totaal vermogen     € 10.566,93 
  Donateurs           5.449,00 
         € 16.015,93 
 Af: Bankkosten en acceptgiro’s    -       385,34 
  Sponsoring Nicolaas     -    2.500,00 

Sponsoring Overvest     -    1.500,00 
Sponsoring Waterpark    -       400,00 

31 december Totaal vermogen     € 11.230,59 
 
2015 
1 januari totaal vermogen     € 11.230,59 
  Donateurs           4.884,70 
         € 16.065,29 
 Af: Bank-, representatiekosten, acceptgiro’s  -       256,35 
  Sponsoring Nicolaas     -    3.703,74 

Sponsoring Overvest     -    1.400,00 
Sponsoring Waterpark    -       150,00  

31 december Totaal vermogen     € 10.555,19 
 
2016 
1 januari totaal vermogen     € 10.555,19 

Donateurs           7.252,57  
       € 17.807,76 

 Af: Bank-, representatiekosten, acceptgiro’s  -       302,95 
  Sponsoring Nicolaas     -    2.400,00 
  Sponsoring Overvest     -    1.500,00 
  Sponsoring Waterpark    -    4.145,25 
31 december Totaal vermogen     €   9.459,56 


