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Beleidsplan

A. Doelstelling stichting
In de statuten van de stichting zijn de volgende doelstellingen (artikel 2) opgenomen:
1. het bieden van opvang en onderdak, mede in daartoe te stichten en/of te exploiteren gebouwen, aan

hen, die in een acute noodsituatie verkeren
2. het signaleren en het zonodig actief streven naar het wegnemen van oorzaken die tot een probleem

situatie aanleiding kunnen geven
3. het bevorderen van andere mogelijkheden van opvang, waaronder begrepen resocialisatie projecten
4. het (doen) verstrekken van advies en informatie omtrent de risico's van druggebruik
5. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst

B. Exploitatie Stichting HKPD
Alle activa en pasiva, rechten en verplichtingen, die verband houden met de exploitatie en activiteiten
van Stichting HKPD zijn ultimo 2007 van rechtswege overgegaan naar Stichting Emergis, met uitzondering
van de gebouwen in eigendom, de bijbehorende financiering en het opgebouwde eigen vermogen.

De gebouwen worden verhuurd aan Emergis tegen een huur die gelijk is aan de financieringskosten en
afschrijvingen

C. Stichting HKPD fondwerving
De wijze van werving van geldmiddelen is vastgelegd in de statuten van de stichting. De geldmiddelen
van de stichting bestaan uit:
- donaties
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift
- subsidies en sponsorgelden
- inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande··activiteiten
en de exploitatie van haar bezittingen.
- overige baten.

D. Stichting HKPD Beheer Vermogen
Het pand van Stichting HKPD wordt verhuurd aan de Stichting Emergis tegen de exploitatiekosten
van de stichting HKPD. Hierdoor blijft het vermogen van de stichting HKPD in stand.

E Stichting HKPD Besteding van het vermogen
Er worden geen middelen onttrokken aan de stichting zodat het vermogen van de stichting HKPD
in stand blijft, behoudens de mogelijkheden die de stichtingsstatuten bieden bij ontbinding van de
stichting.


