
Doelstelling Stichting Cadanz Welzijn 

De Stichting stelt zich ten doel het verlenen van diensten op het terrein van sociaal werk, vrije tijd en 

maatschappelijke ontwikkeling, waaronder het uitvoeren van (wettelijke) taken van de Gemeente op 

het gebied van het brede sociaal domein, waaronder in elk geval begrepen taken uit hoofde van de 

Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de Wet Inburgering, 

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe in de 

ruimste zin bevorderlijk kan zijn.  

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:  

a. het uitvoeren van activiteiten op het beleidsterrein welzijn en maatschappelijk werk in de ruimste 

zin van het woord;  

b. het ondersteunen van vrijwilligers;  

c. het faciliteren van non-profitactiviteiten van derden, voor zover deze activiteiten bijdragen aan 

het doel van de stichting;  

d. het bevorderen van een plaatselijk beleid ten aanzien van sociaal werk in de breedste zin van het 

woord, onder meer door het samenwerken met andere instellingen die op dit gebied werkzaam zijn;  

e. het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk zijn en al 

datgene wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, in de ruimste zin van het woord  

 

De stichting zal de door de Gemeente verstrekte gelden uitsluitend aanwenden voor de doeleinden 

en activiteiten in de Gemeente. De stichting draagt er zorg voor dat haar activiteiten worden 

uitgevoerd conform de taken die haar zijn opgedragen door de Gemeente, welke taken en 

activiteiten plaats vinden ten behoeve van de Gemeente en diegenen die op het grondgebied van de 

Gemeente hun (vaste) woon- of verblijfplaats hebben en op ondersteuning door de stichting 

aanspraak kunnen maken, en zal soortgelijke werkzaamheden ten behoeve van derden uitsluitend 

verrichten na voorafgaande goedkeuring daarvan door het College.  

 

4. De stichting is niet bevoegd andere rechtspersonen of personenvennootschappen op te richten of 

deel te nemen in andere rechtspersonen of personenvennootschappen.  

5. De stichting heeft niet het oogmerk met haar activiteiten winst te behalen . 

 

Vermogen  

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  

a. hetgeen wordt verkregen van de Gemeente;  

b. subsidies en donaties;  

c. inkomsten en opbrengsten uit activiteiten van de stichting;  

d. alle andere wettige verkrijgingen en baten.  

 

Organen 

De stichting kent als organen:  

a. Raad van Toezicht 

Stuurwold, Bas, Titel Voorzitter raad van toezicht 

Buma, Bothilda , Titel Lid raad van toezicht 

Liefers - Procé, Nicole Henriëtte Jacqueline , Titel Lid raad van toezicht 

 

b. Raad van bestuur 

Lohuis, Ester, Titel lid Raad van Bestuur 

Walstra, Nynke, Titel lid Raad van Bestuur 


