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Stichting Theelicht 
BELEIDSPLAN 

Vastgesteld op 13 – 7 - 2017 
Inleiding: 
Op 11 maart 2015 is de Stichting Theelicht opgericht om de realisatie en exploitatie van een theehuis 
uit te voeren.  
 
Doelstelling: 
De doelstelling van de stichting luidt als volgt: 

“Het open stellen van een theehuis als (warme en sfeervolle) ontmoetingsplek voor bezoekers 
aan de begraafplaats Orthen waar zowel binnen als buiten een kop thee/koffie of glas frisdrank 
genuttigd kan worden en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin”. 

 
Realisatie: 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
1. De bezoekers de gelegenheid te geven om even tot rust of bezinning te komen en een 

luisterend oor te vinden, waarbij een ontmoeting met een van de vrijwilligers of lotgenoten 
van grote betekenis kan zijn bij het verwerken van het verlies. 

2. Een ontmoetingsplek te creëren voor jong en oud waar de communicatie over de dood levend 
wordt gehouden, waarbij de weg terug naar huis mogelijk gemakkelijker gemaakt wordt. 

3. Een leeshoek/tafel in te richten om te lezen in boeken of andere documentatie over aspecten 
die met de dood en de verwerking hiervan door de nabestaanden te maken hebben. 

 
Het theehuis is 3 werkdagen per week open van 10.30 uur tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag 
eveneens van 10.30 tot 16.00 uur. Indien er voldoende belangstelling is kan dit worden uitgebreid 
tot meerdere dagen per week. De openingstijden worden zo goed mogelijk op de wensen van de 
bezoekers afgestemd en zullen daarom regelmatig worden geëvalueerd. 
 
Afwezigheid winstoogmerk: 
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 2 van de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. Het Theehuis streeft ernaar bezoekers consumpties aan te bieden voor 
toegankelijke prijzen. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de 
doelstelling van de stichting. 
 
Werving en beheer van gelden: 
De stichting werft gelden door middel van de volgende wervingsactiviteiten: 
1. Giften en donaties 
2. Schenkingen, erfstellingen en legaten 
3. Verkoop van consumpties 
4. Alle andere verkrijgingen en baten. 
 
Financieel beleid:  
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.  
 
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling van het theehuis. 
 
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in 
het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed mits niet bovenmatig. De 
stichting heeft geen personeel in dienst. 
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Bestuur: 
Het bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder: voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast 
zijn twee bestuursleden belast met de taken: 

- technisch beheer  
- coördinatie van de vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw fungeren 

 
Administratieve organisatie: 
De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester die tevens de 
jaarrekening samenstelt. De overige administratie wordt gevoerd door de secretaris. 
 
Publiciteit: 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.theelichtorthen.nl en 
is via email bereikbaar op info@theelichtorthen.nl 
 
Vrijwilligers: 
Het is belangrijk voldoende vrijwilligers aan het theehuis te verbinden. Uitgangspunt voor de 
inroostering zijn 2 vrijwilligers per dienst. Er is vrijwilligersbeleid ontwikkeld dat gestoeld is op drie 
pijlers: Visie, Voorwaarden en Verbintenis, dat wil zeggen: 
- Met Visie op de betekenis van de vrijwilliger voor de organisatie.  
- Met de juiste Voorwaarden zodat vrijwilligers hun werk goed en prettig kunnen doen.  
- Door goed te investeren in de Verbintenis met vrijwilligers. Hierdoor wordt bereikt dat vrijwilligers 

voldoening putten uit hun werk en de capaciteiten van de vrijwilligers optimaal worden benut. 
 
De vrijwilligerscoördinator is de verbindingsschakel met het bestuur.  
 

* * * * * * * * * * * * 
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