ANBI gegevens Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Naam

Stichting M.O.S.

RSIN

10.22.805

Contactgegevens

Bezoekadres
Zuidkade 62 1
9203 CN Drachten
Postadres
Postbus 315
9200 AH Drachten

Doelstelling

Hoofdlijnen beleid

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving in haar
werkgebied door het vergroten van de mogelijkheden van
bevolkingsgroepen en –categorieën hun leeftijdssituatie op hun eigen
wijze vorm te geven, waarbij bijzondere aandacht en zorg uitgaat naar
personen en groepen in achterstandssituaties en door het uitvoeren van
activiteiten die de volgende functies kunnen hebben: ontmoeting en
recreatie, vorming en educatie, belangenbehartiging en activering;
b. het bevorderen en stimuleren van het welzijn van ouderen in de gemeente
Smallingerland, in de ruimste zin des woords;
c. het bevorderen en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tot
vier jaar in de gemeente Smallingerland, door hen in groepsverband
samen te brengen onder deskundige begeleiding in een veilige omgeving
en zonder enig onderscheid en verder al het geen met e.e.a. rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.

zie koersdocument

Bestuurssamenstelling Raad van Toezicht:
+ namen van de
dhr. P. Zijlema Voorzitter
bestuursleden
mw. H.C. Lunter Vice voorzitter
dhr. M. Visser
dhr. A.M.A.J. Minnema
mw. I. Hendriks
Driecteur bestuurder:
Mw. R.C.E.J. van den Hoogen
Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de directeur bestuurder en leden van de RvT
is geregeld in de statuten:
Art 5. lid 5: De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige
arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur vast.

Art. 19 leden 1 en 2:
Leden van RvT ontvangen een vergoeding voor werkzaamheden en
onkosten. De hoogte wordt in een afzonderlijk reglement vastgesteld door de
RvT.
Beloningsbeleid personeel: conform CAO welzijn en maatschappelijke
dienstverlening.

Uitgeoefende
activiteiten:

zie Koersdocument alsmede activiteiten op website.

Financiële
verantwoording:

zie samenvatting financieel jaarverslag.

