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BELEIDSPLAN  
Stichting Dementievriendelijk Westerkwartier 
jaar: 2022 
 
 

 
 
 
Inleiding 
De Stichting Dementievriendelijk Westerkwartier (SDW) is een burginitiatief en is opgericht op 25 
februari 2020.  
Het burgerinitiatief kwam tot stand n.a.v. een gemeentelijke herindeling en de aanbesteding in het 
Welzijnswerk. De gemeente Westerkwartier is op 1 januari 2019 van start gegaan. Het is een 
fusiegemeente bestaande uit de voormalige gemeenten: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.  
Ook op 1 januari 2019 is na een aanbesteding Stichting Sociaal Werk de Schans verantwoordelijk 
voor het welzijnswerk in het Westerkwartier. Voorheen waren hier Stichting Dienstencentrum Leek, 
Sociaal Werk het Marheem en Stichting Welzijn Zuidhorn voor verantwoordelijk.  
In de aanbestedingsopdracht ging men uit van de eigen kracht van de burger en is het welzijnswerk 
verantwoordelijk voor het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven.  
In de situatie daarvoor zijn er vanuit het Welzijnswerk vele activiteiten georganiseerd en 
voorzieningen opgezet t.b.v. mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een belangrijk onderdeel 
daarvan waren de Alzheimercafés. In Zuidhorn was een werkgroep actief en in Leek ook. Bij het 
wegvallen van de genoemde voormalige welzijnsstichtingen verdween ook de juridische grondslag. 
Vanuit de verschillende werkgroepen is toen het initiatief genomen om te komen tot een eigen 
Stichting waar in ieder geval de Alzheimercafés onderdak in zouden vinden. Maar de Stichting wil ook 
aansluiten bij het landelijk initiatief ‘’Samen Dementievriendelijk’’ en wil dit lokaal inbedden. 
 
Termijn  
Dit beleidsplan beslaat het jaar 2022. Er zal telkens voor één jaar een werkplan worden geschreven. 
Het eerstvolgend in april 2022 voor het jaar 2023.  
 
Doelstelling 
De Stichting heeft ten doel als stimulator, belangenbehartiger en (mede)organisator in 
samenwerking met alle mogelijke aanbieders op het terrein van wonen, welzijn en zorg te streven 
naar een dementievriendelijk Westerkwartier waardoor er een gemeenschap ontstaat waarin 
mensen met dementie mee kunnen blijven doen, inwoners en lokale partijen samenwerken aan het 
verbeteren van de levenskwaliteit en iedereen dementie accepteert.  
Deze doelstelling is statutair vastgelegd op 25-02-2020. Zaaknummer: 19359.  
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Doelgroep 
De Stichting richt zich met haar activiteiten in algemene zin op alle inwoners van de gemeente 
Westerkwartier die op enigerlei wijze te maken hebben met dementie en in het bijzonder op 
inwoners met dementie, hun mantelzorgers en het (in)formeel netwerk.  
 
Organisatie 
Naam organisatie:   Stichting Dementievriendelijk Westerkwartier 
Oprichtingsdatum:  25/2/2020 
Nr. KvK:   77484932 
RSIN:    861022051 
Adresgegevens:   Oldenoert 32 
    9351 KP  Leek 
    Tel. 0594-512334 
    e-mail: info@SDW.nl 
Samenstelling bestuur:  voorzitter:  Gerard Kosse 
    Secretaris:  Niels Berndes 
    Penningmeester: Tineke Turksema 
    Lid:   Paul Tameling 
Medewerkers:  SDW is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen betaalde 

medewerkers in dienst. Op dit moment zijn er 36 vrijwilligers aan 
verbonden.  

Onkostenregeling: Er is een reiskostenregeling van € 0,20 per km 
 
Financiën 
De Stichting maakt ieder jaar een begroting en jaarrekening. In principe is iedere activiteit en 
dienstverlening kostendekkend. Hiervoor zullen aparte begrotingen en verantwoordingen worden 
opgesteld. Er zijn een aantal kostenposten voor overhead. Te weten: 

- Vergaderkosten bestuur (huur ruimte en catering) 
- Reiskosten vrijwilligers voor zover deze niet zijn verrekend bij de afzonderlijke activiteiten. 

Er zijn twee activiteiten die geld genereren. De Memorywalk en verkoop tweedehands boeken. Het 
bestuur bepaald waar deze inkomsten aan besteed gaan worden.  
Voor het organiseren van activiteiten zullen gelden gegenereerd worden via bijdragen van 
deelnemers, gemeentelijke subsidies, fondsen en sponsoren.  
Er is een klein vermogen die dient als buffer voor tegenvallende opbrengsten.  
 
Beloningsbeleid 
De Stichting heeft geen betaalde functionarissen in dienst. De bestuursleden ontvangen en ook de 
overige vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor geleverde diensten.  
 
Activiteiten 
Zie activiteitenplan 2022 
 
Tot slot 
De genoemde activiteiten zullen op onderdeel uitgewerkt worden in werkplannen. Hierin word via 
een stappenplan aangegeven wie wat en wanneer doet, welke kosten dat met zich meebrengt en 
hoe deze kosten worden gedekt.  
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