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Beleidsplan 2021– 2025

Voorwoord
Op 30 augustus 2012 werd door het voltallig bestuur bij notaris mr. de Jong J.F.H.
Posthumus statuten getekend waarin Theehuis de Boskamp een stichting werd.
In de zomer van juli 2016 werd het theehuis in gebruik genomen en op vrijdag 5
oktober van datzelfde jaar werd het theehuis feestelijk geopend door wethouder
R.Wiersema van de gemeente Assen.
Doel
1.
De stichting heeft ten doel:
Het aanbieden van een koffie- en theeschenkerij op de begraafplaats “de
Boskamp” te Assen, waar begraafplaatsbezoekers in een passende sfeer
kunnen vertoeven, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
2.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Theehuis de Boskamp biedt de bezoekers van de begraafplaats een sfeervolle
plaats waar men iets kan drinken, kan praten met lotgenoten, lezen, gewoon stil
kan zijn of een luisterend oor kan vinden bij een van de vrijwilligers die aanwezig
zijn. Zij beschikt over literatuur en informatie over meerdere aspecten van het
rouwproces. Voor kinderen is er een kinderhoekje met speelgoed.
Algemeen
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het goed functioneren van
het theehuis in de volle breedte.
Daartoe worden er tenminste 3 x per jaar een bestuursvergaderingen gehouden
met agenda en verslaglegging. Samen met de vrijwilligers wordt jaarlijks
vergaderd, ook daar wordt er verslag van gemaakt en is er een agenda.
Het bestuur draagt zorg voor regelmatige publiciteit in de media over haar
activiteiten en houdt haar website actueel. Jaarlijks wordt er een nieuwsbrief
gemaakt voor donateurs, vrienden en vrijwilligers van het theehuis.
Het bestuur hecht grote waarde aan goede samenwerking met organisaties die
te maken met verlies en rouw in haar omgeving. In haar locatie kunnen
bijeenkomsten rond dit onderwerp plaatsvinden.
Vrijwilligers
Het is belangrijk om voldoende vrijwilligers aan het theehuis te binden om de
doelstelling te halen om 2 x per week open te zijn. (zaterdag en zondag van 1316.00u)
Om de vrijwilligers voldoende op hun taak voor te bereiden is een training in het
leven geroepen. Deze wordt gegeven door 2 rouwtherapeuten, verbonden aan
het theehuis.

Het voornemen is daarnaast om twee themabijeenkomsten per jaar te houden
met inschakeling van deskundigen. Deze bijeenkomsten hebben het karakter van
bijscholing.
Als een vrijwilliger zich meldt als aspirant gastheer/gastvrouw ontvangt hij/zij het
Handboek Vrijwilliger waarin de werkwijze genoteerd staat. Ook wordt er
gevraagd een formulier te ondertekenen. Er is een inwerkperiode en
opzegtermijn.
Vrijwilligers worden op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief die 3 maal per
jaar verschijnt.
Voor de motivatie en binding wordt er 2x per jaar een werkoverleg gehouden.
Aan het einde van het jaar wordt een kleine kerstattentie verzorgd.
Bezoekers
Theehuis de Boskamp is een warme en sfeervolle plek op de begraafplaats de
Boskamp waar iedere bezoeker welkom is om een kopje thee of koffie te drinken
en even tot rust of bezinning te komen. Er zijn vrijwilligers aanwezig die bereid
zijn om te luisteren naar ieders verhaal.
Daarnaast wordt er zorg gedragen voor een hygiënische en plezierige omgeving.
Zomers is bij goed weer het terras geopend. Zowel vanuit het theehuis als het
terras is er een prachtig uitzicht over de vijver van de begraafplaats. Daarnaast
worden de openingstijden zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van
bezoekers.
Financieel beleid
Jaarlijks wordt door de penningmeester van stichting Theehuis de Boskamp een
jaarrekening gemaakt en een begroting voor het jaar daaropvolgend. Als deze
stukken door het bestuur zijn goed gekeurd zijn ze ter inzage te bekijken op de
website www.theehuisdeboskamp.nl
Ook het handboek vrijwilligers is daar te vinden.
Het bestuur streeft ernaar om het financieel boekjaar zonder tekorten af te
sluiten.
Zij stelt zich actief op in het verwerven van fondsen om de kosten die er kunnen
komen, te kunnen dragen.
Assen, 02.05.2021

