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A-Doelstelling (statutair)
De doelstelling zoals vastgelegd in de oprichtingsakte/statuten op 28 juli 2003:
-vijftigplussers de gelegenheid  bieden te leren omgaan met en/of gebruik te maken van personal computers en/of 
internet; en
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.

Later geactualiseerd:
Zoveel mogelijk senioren (50-plussers) (verder) wegwijs maken in het gebruik van de moderne communicatiemiddelen 
van nu (PC, laptop, tablet, smartphone) en alle nieuwe op de markt komende ICT toepassingen in Domotica en de 
digitale en steeds verder zich digitaliserende maatschappij.

De doelstelling wordt in praktijk gebracht door vrijwilligers(ouderen)

SAMENGEVAT :

*OUD GELEERD….. GRAAG GEDAAN *
*VRIJWILLIG, nooit VRIJBLIJVEND *

In Dit motto laten we uitkomen dat we als vrijwilligers/ouderen enthousiast en met geduld bezig zijn ten dienste van 
medesenioren

B-Beleid
Het huidige beleid is erop gericht om, met behulp van gemotiveerde oudere vrijwilligers,
-cursussen (al of niet in groepsverband) aan te bieden in het leercentrum (leslokaal)
– wekelijks een of meerdere spreekuren te houden met name bedoeld voor senioren met enkelvoudige specifieke vragen 
of problemen. Ingeval van complexe(re) zaken kan een vervolgafspraak gemaakt worden, een cursus of workshop 
gevolgd worden of persoonlijke begeleiding bij het volgen van een internetcursus of een persoonlijk leerdoel.  
– het vorenstaande op geleide van de vraag ook buiten de centrumplaats Emmeloord aan te bieden in de polderdorpen

C-Fondsenwerving.
De kosten van huisvesting , lesmaterialen en hulpmiddelen worden gedekt uit de cursusgelden en vrijwillige bijdragen. 
Een beperkte sponsoring (RABObank) dekt deels de kosten van de PR-uitingen 
Fondsen worden geworven bij de reguliere subsidieverstrekkende instellingen  met het oog op vervanging van 
computers, laptops etc.

D-Beheer/besteding financiële middelen i.r.t punt C     
Onze not for profit stichting beoogt slechts een bescheiden reserve aan te houden om direct noodzakelijke eenmalige 
uitgaven te kunnen bekostigen en om de vaste kosten van huisvesting minimaal gedurende 1 kalenderjaar te kunnen 
dekken.
De lopende uitgaven worden bekostigd uit de cursusgelden.

E- Activiteiten(Beleidsvoornemens) i.r.t.punt B
 
1. Ontwikkelen en verkrijgen van lesmateriaal voor medewerkers gericht op de nieuwere vormen van communicatie via 
social media en de tablet
2. Werving van nieuwe medewerkers om aan de vraag in onze polderte kunnen blijven  voldoen
3. Inspelen op de omslag van groepsgerichte aanpak naar steeds verdergaande individualisering van de vraag, 
resulterend in meer 1 op1 leercontacten  eventueel ook thuis bij de vrager en tijdens de inloopuren. 
4. Ouderen enthousiasmeren voor de digitale wereld waarbinnen steeds meer contacten gaan plaatsvinden met de 
gemeente, de overheid (DigiD), de ziektekostenverzekering, de bank, de zorgverlening en de commercie.
5. Ouderen intensief benaderen via ouderenbonden buurt- en dorpshuizen
6. De gemeente als partner krijgen om ouderen te helpen het isolement te doorbreken en wegwijs te maken  “online”

Emmeloord, 4 december 2019
(Aldus vastgesteld in het bestuur, JB Harwig, voorzitter)


