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1.1. Doelstelling Stichting Vrienden Van Te Passe 

 
Het verlenen van materiële en immateriële steun aan kleinschalige wooneenheden te Haarle, 

waaronder Te Passe, welke zijn bestemd voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
handicap. 
 
 

1.2. Het werk van de stichting 

 
De Stichting Vrienden van Te Passe (SVVTP) is verantwoordelijk voor het beheer van de woonvorm 
Te Passe. Dit omvat het volgende: 
 

- Het bij de bewoners innen en afdragen van de maandelijkse huur aan de Woningstichting 
Hellendoorn 

- Het bij de bewoners innen van een maandelijks voorschot t.b.v. de kosten voor 

levensonderhoud, o.a. voeding en energie.  
- Het beheer van de kas en controle op de uitgaven. 
- Het financieel mogelijk maken en goedkeuring geven aan noodzakelijke investeringen op 

het gebied van wonen. Dit behelst o.a. de gezamenlijke inboedel en de tuin. 
- Het onderhoud van de gezamenlijke ruimtes, de gezamenlijke inboedel en de tuin. 
- Het beheer van de infrastructuur op het gebied van telefonie, TV en internet. 
- Het schoonmaken van de buitenkant van het gebouw. 

- Het in voldoende mate verzekeren van de gezamenlijke inboedel. 
- Het maken van werkafspraken met de zorgaanbieder (De Parabool). 

 
De SVVTP streeft ernaar om zoveel mogelijk werkzaamheden door vrijwilligers te laten uitvoeren. 
De stichting heeft daartoe ter ondersteuning van de diverse activiteiten rondom Te Passe een 

aantal commissies in het leven geroepen: 

 
- Onderhoud/ klussen 

Voor allerhande werkzaamheden aan de gezamenlijke ruimtes. Eventuele werkzaamheden 
aan/in het eigen appartement zijn voor eigen kosten van de bewoners. 

- Tuin 
Alle voorkomende onderhoud, zoals grasmaaien, heggen snoeien etc. 

- Elektrische apparatuur 

Reparaties en aanschaf van (elektrische) apparatuur in de gezamenlijke ruimtes alsmede 
voor de tuin. 

- Sollicitatiecommissie 
Voor de beoordeling van nieuwe begeleiders. Samenstelling: 

o Teamleider van De Parabool 
o 1 vertegenwoordiger van de leiding 
o 1 vertegenwoordiger van de cliënten 

o 1 ouder/ vertegenwoordiger 
 
Betrokkenheid van bewoners bij de verschillende activiteiten is zeer gewenst en gebeurt op 
initiatief van de commissieleden. 
 
 

1.3. Financiële verantwoording 

 
Het financiële beheer wordt uitgevoerd door de penningmeester van de SVVTP. De SVVTP is 
verantwoordelijk voor de controle op de uitgaven en het sluitend maken van de begroting voor het 
komende jaar. Bij het opmaken van de jaarrekening wordt een kascontrole uitgevoerd door een 

afvaardiging van ouders/ vertegenwoordigers. Jaarlijks tijdens de bewonersvergadering (tweede 
dinsdag van februari) worden de exploitatie van het afgelopen jaar en het vermogen van de 
stichting verantwoord aan de bewoners en hun ouders/ vertegenwoordigers en wordt de begroting 

voor het nieuwe boekjaar vastgesteld.  
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De inkomsten van de SVVTP bestaan uit: 

- Maandelijks voorschot bewoners voor kosten van levensonderhoud 
- Maandelijkse huur van de bewoners 
- Rente op de spaarrekening 
- Subsidies 

- Fondsen 
- Schenkingen 
- Baten uit activiteiten 

 
Voor alle investeringen en andere uitgaven boven de 50 Euro geldt dat deze alleen worden gedaan 
na goedkeuring door het bestuur van de SVVTP. 
 

 

1.4. Publiciteit 

De SVVTP stelt zich ten doel het werk van de stichting in brede kring bekend te maken. Daartoe 
heeft de SVVTP een eigen website: www.tepasse.nl. Ook is er een doorverwijzing vanuit de website 
van De Parabool naar de site van SVVTP. 

Indien activiteiten worden georganiseerd en in andere voorkomende gevallen wordt daar publiciteit 
aangegeven via de eigen website, het Haarlese Dorpskrantje en regionale dag- en weekbladen.  
 
In het kader van fondsenwerving benadert de SVVTP actief relevante organisaties. 
 
 

1.5. Overlegstructuur 

 
De SVVTP komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar voor een bestuursvergadering. Indien het 

bestuur dat noodzakelijk acht kan dat vaker zijn.  
 

Verder staan de volgende vergaderingen jaarlijks op de agenda: 
 

- Evaluatievergadering met de zorgaanbieder (De Parabool)   
o in januari 

- Bewonersvergadering met de bewoners en hun ouders/ vertegenwoordigers 
o 2e dinsdag van februari. 

  

 


