Beleidsplan Stichting Mensen in Nood 0341
2019 - 2020
Inleiding
In december 2013 is een van de vrijwilligers gestart met het helpen van mensen in nood. Dit was
nog op kleine schaal. De groep vrijwilliger is in de loop van de jaren gegroeid en bestaat inmiddels
uit 11 vaste vrijwilligers. Daarnaast zijn er diverse mensen die bij acties ook vrijwillig komen
helpen.
Naast de groei van vrijwilligers is ook de vraag om hulp gegroeid. Daarom is er besloten om een
stichting op te richten zodat we nog meer mensen kunnen helpen.
Op 6 september 2018 is de stichting officieel opgericht bij notariële akte en met inschrijving bij de
Kamer van Koophandel.
De stichting wenst graag als ANBI aangemerkt worden op zo nog meer fondsen te kunnen werven
om hun doel na te streven. Daarnaast zal het voor donateurs fiscaal aantrekkelijker worden om
aan onze stichting te doneren of een schenking te doen.
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Beleid & strategie
De stichting heeft als doel het helpen van mensen in probleemsituaties die buiten de
voedselbankcriteria vallen of andere voorzieningen van overheidswege en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De doelgroep bevindt zich in de
(telefoon) regio 0341 welke grofweg bestaat uit de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en
Putten.
De stichting doet geen uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van het bestuur
of vrijwilligers. De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder meer te bereiken
door goederen in te zamelen en die te ruilen of verkopen.
Werkzaamheden en activiteiten
Het doel van de stichting is het helpen van mensen in probleemsituaties die buiten de
voedselbankcriteria vallen of andere voorzieningen van overheidswege. Alvorens iemand hulp te
bieden, vindt er een gesprek plaats met maximaal 2 vrijwilligers van de stichting. Hierin wordt
bepaald of iemand aan de criteria voldoet en of er eventueel een ander hulptraject opgestart kan
worden.
De hulpbehoevenden worden geholpen op diverse manieren:
a. Het verstrekken van voedsel en andere huishoudelijke benodigdheden zoals
schoonmaakmiddelen, persoonlijk hygiëne producten enz.
b. Het verstrekken van kleding, schoenen en meubilair
c. Een geldelijke ondersteuning bij het aanschaf van medisch noodzakelijke goederen.
d. Het organiseren van een sinterklaasfeest voor de kinderen
e. Het organiseren van een beautydag waarbij de dames in het zonnetje gezet worden

f.
g.

Het geven van een verjaardag box voor kinderen tot 12 jaar zodat er ook een feestje
gehouden kan worden.
Het uitdelen van “kerstpakketten” in december om mensen een fijne kerst te geven

Om het doel te realiseren organiseren de vrijwilligers diverse activiteiten:
a. Het ruilen van gekregen goederen voor levensmiddelen
b. Het verkopen van gekregen goederen via diverse verkoopkanalen
c. Organiseren van kledingbeurzen
d. Inzameling statiegeldbonnen bij diverse supermarkten
e. Diverse andere acties om geld en goederen in te zamelen
Bestuur
Voorzitter: Anneke van Lingen-Cameron
Penningmeester: Trees van Dijk-Mulder
Secretaris: Linda van Nieuwenhuizen-van ’t Hul
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden aangezien deze
werkzaamheden op vrijwillige basis zijn.
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 uitgaven
met een bedrag van € 100,= of hoger alleen gedaan worden na goedkeuring van alle
bestuursleden.
Het bestuur komt meerdere keren per jaar bij elkaar (minimaal 6x) om lopende zaken te
bespreken. Hierbij zullen ook de overige vrijwilligers uitgenodigd worden. Van iedere vergadering
wordt notulen gemaakt.
De penningmeester maakt jaarlijkse de eindbalans op en zal voor de 2 volgende jaren een
prognose opstellen. Deze dient te worden goed gekeurd door het bestuur en een kascommissie
die bestaat uit 2 vrijwilligers. Een tussentijdse kascontrole kan altijd onaangekondigd plaatsvinden
als extra controlemiddel op de financiën.
Financiële gegevens
Financiën 2018 (4 maanden)
Inkomsten
Giften en donaties

1105

Uitgaven
Aanschaf levensmiddelen
Kantoorartikelen
Bankkosten
website
Overige kosten

1105
Prognose 2019
Inkomsten
Giften en donaties
Opbrengsten kledingbeurzen
Opbrengst rommelroute
Opbrengst verkopen

5000
800
300
300

980
50
10
25
60
1105

Uitgaven
Aanschaf levensmiddelen
Kantoorartikelen
Bankkosten
Website

6000
100
150
150

Overige acties

500

Overige kosten

6900
Prognose 2020
Inkomsten
Giften en donaties
Opbrengsten kledingbeurzen
Opbrengst rommelroute
Opbrengst verkopen
Overige acties

6500
1000
300
300
500
8600

500
6900

Uitgaven
Aanschaf levensmiddelen
Kantoorartikelen
Bankkosten
Website
Overige kosten

7600
100
200
200
500
8600

