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2021 - 2022
Inleiding
In 2013 is de voorloper van de stichting ontstaan. Dit was nog op kleine schaal. Na 5 jaar is
besloten, omdat de voorloper steeds groter werd, om een officiële stichting te worden. In 2018 is
de stichting officieel opgericht bij notariële akte en met inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
De stichting bestaat uit 13 vrijwilligers inclusief het bestuur. Daarnaast zijn er diverse mensen die
bij acties ook vrijwillig komen helpen. De stichting heeft zich het afgelopen jaar als doel gesteld
om meer contact te zoeken met non-profit organisaties in de regio. Doordat we ons netwerk
verbreed hebben kunnen we beter doorverwijzen en doelgerichter hulp bieden.
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Beleid & strategie
De stichting heeft als doel het helpen van mensen in een financiële probleemsituaties die geen
aanspraak maken op andere hulptrajecten of andere voorzieningen van overheidswege. De
doelgroep bevindt zich in de (telefoon) regio 0341 welke grofweg bestaat uit de gemeenten
Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. De doelgroep is divers, we helpen zowel gezinnen met
kinderen als alleenstaanden. Elke vrijwilliger zet zich belangeloos is voor de stichting Mensen in
Nood 0341. Alle vrijwilligers zijn bekend met het privacybeleid van de stichting en zijn akkoord
gegaan met een vrijwilligersovereenkomst.
De stichting heeft geen winstoogmerk en bereikt haar doelen onder meer door goederen in te
zamelen en die te ruilen of verkopen. Daarnaast zijn we actief in het zoeken naar vaste sponsoren
en donateurs.
Visie & missie
Wij willen omzien naar mensen die in een financiële noodsituatie terecht zijn gekomen. Wij zijn
van mening dat iedereen in de regio 0341 toegang moet hebben tot de 1e levensbehoeften. We
zijn laagdrempelig in onze hulpverlening. Dit willen wij ook het komende jaar vasthouden. Wij
vinden het daarnaast belangrijk om mensen verder op weg te helpen door ze in contact te
brengen met andere hulptrajecten. Zodat men uiteindelijk zonder hulp verder kan.

Werkzaamheden en activiteiten
Voordat wij iemand hulp bieden, vindt er een persoonlijke intake plaats met een vrijwilliger van
de stichting. Hierna wordt bepaald of iemand aan de criteria voldoet en of er eventueel een ander
hulptraject opgestart kan worden.
Wij kunnen ondersteunen op de volgende manieren:
• Het verstrekken van voedsel en andere huishoudelijke benodigdheden zoals
schoonmaakmiddelen, persoonlijk hygiëne producten enz.
• Het verstrekken van kleding, schoenen en meubilair.
• Het organiseren van een sinterklaasfeest voor de kinderen.
• Het organiseren van een beauty dag voor de dames uit de gezinnen die we helpen.
• Het geven van een verjaardag box voor kinderen tot 12 jaar zodat er ook een feestje
gehouden kan worden.
• Het geven van een verjaardag tas aan iedereen boven de 12 jaar.
• Het uitdelen van kersttassen in december om mensen een fijne kerst te geven.
Om het doel te realiseren organiseren de vrijwilligers diverse activiteiten:
• Het ruilen van gekregen goederen voor levensmiddelen
• Het verkopen van gekregen goederen via diverse social media
• Inzameling statiegeldbonnen bij diverse supermarkten
• Inzamelingsactie voor producten bij diverse supermarkten
• Het werven van sponsoren en donateurs
• Diverse andere acties om geld en goederen in te zamelen
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De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden aangezien deze
werkzaamheden op vrijwillige basis zijn. Het bestuur komt meerdere keren per jaar bij elkaar (6 x
minimaal) om lopende zaken te bespreken. Hierbij zullen ook de overige vrijwilligers uitgenodigd
worden. Van iedere vergadering wordt notulen gemaakt.
Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als zijnde het eigen
vermogen. Dit is geborgd door een functiescheiding in het bestuur. Daarnaast mogen grotere
uitgaven (vanaf € 250,-) alleen gedaan worden na goedkeuring van alle bestuursleden. Elke
vrijwilliger die toegang heeft tot de bankrekening heeft hiervoor een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) overhandigd.
De penningmeester maakt jaarlijkse de eindbalans op en zal voor de 2 volgende jaren een
prognose opstellen. Deze wordt goedgekeurd door het bestuur en een kascommissie die bestaat
uit 2 vrijwilligers. Een tussentijdse kascontrole kan altijd onaangekondigd plaatsvinden als extra
controlemiddel op de financiën.

Prognose 2021
Inkomsten
Giften en donaties particulieren
Giften en donaties bedrijven
Giften en donaties overige

2000,8.000,1.500,-

Uitgaven
Aanschaf levensmiddelen
Kantoorartikelen
Vaste lasten
Verjaardagen/thema’s
Overige kosten
Sparen voor investeringen
in nieuw definitief pand

11.500,Prognose 2022
Inkomsten
Giften en donaties particulieren
Giften en donaties bedrijven
Giften en donaties overige

2.500,9.000,2.500,-

14.000,-

6.500,250,361,250,200,7.560,11.500,-

Uitgaven
Aanschaf levensmiddelen
Kantoorartikelen
Vaste lasten
Verjaardagen/thema’s
Sparen voor investeringen

7.000,250,450,300,8.000,14.000,-

