Beleidsplan 2017-2018

Kootwijkerbroek, januari 2017

Voorwoord
Voor je ligt het beleidsplan 2017-2018 van Stichting DAANtje.
Stichting DAANtje is een initiatief van Peter en Tamara Brons, zorgondernemers bij Gezinshuis
Bethesda in Kootwijkerbroek.
Sinds 2007 vangen Peter en Tamara kinderen op die die niet meer bij hun ouders kunnen wonen.
Sinds eind 2014 doen zij dit als gezinshuis. In het gezinshuis wordt een professioneel
opvoedklimaat geboden aan kinderen/jongeren.
Door de jarenlange ervaring hebben zij ervaren wat het is om pleegouder te zijn: een mooie
roeping waarin je verschil kunt maken in het leven van kinderen.
Tegelijk is de praktijk niet altijd eenvoudig. Er kan steeds minder een beroep gedaan worden op
begeleiders en voogden. Op financieel gebied worden regelingen steeds verder uitgekleed.
Vanuit de gedachten dat Peter en Tamara gezegend worden met de plek waar zij mogen werken en
de manier waarop zij een verschil kunnen maken in de levens van kinderen ontstond het verlangen
om deze zegen ook “uit te delen” aan de omgeving. Hieruit is Stichting DAANtje ontstaan.
Met Stichting DAANtje willen wij pleeggezinnen en gezinshuizen ondersteunen om het werk wat zij
doen net even iets makkelijker en aangenamer te maken.
Dit beleidsplan geeft je antwoord op de volgende vragen:
1 Wat is het doel en de missie van de stichting?
2 Wat zijn de werkzaamheden en taken van de stichting?
3 Hoe ziet de organisatiestructuur van de stichting eruit?
4 Hoe gaat de stichting financiële middelen werven en beheren?
5 Hoe legt de stichting verantwoording af?
6 Hoe wordt de stichting gepromoot?

Een hartelijke groet,
Rita van den Hoorn, Erik Groeneveld en Erwin van den Berg

1. Wat is de missie en het doel van de stichting?
Stichting DAANtje biedt ondersteuning aan (pleeg-) gezinnen en gezinshuizen. In die gevallen waar
pleegzorgvergoeding, PGB of gemeentelijke gelden onvoldoende blijkt te zijn of de zorg aanleiding
geeft tot het doen van bijzondere uitgaven en/of aanschaffingen.
De zorg aan de kinderen in een pleeggezin of gezinshuis wordt veelal gefinancierd uit
pleegzorgvergoeding, gemeentelijke gelden of PGB. Hiermee kan de basiszorg voor kinderen
geboden worden.
Een aantal andere kosten valt niet onder de vergoeding. In veel gevallen hebben ouders van de
kinderen niet de financiële middelen om deze kosten voor hun rekening te nemen. Stichting
DAANtje wil hierin een verschil maken. Daarom kan voor dergelijke kosten een beroep op DAANtje
gedaan worden. Voorbeelden van deze kosten zijn:
•
Ziektekosten die niet onder de verzekering vallen, zoals een beugel of bril
•
Zwemlessen
•
Kleding en schoenen
•
Aanschaf van een fiets
•
Aanschaf van schoolspullen
Daarnaast kan DAANtje aangesproken worden voor meer algemene zaken, waar ook andere
gezinsleden plezier aan kunnen beleven, bijvoorbeeld:
•
Therapie gerichte spelletjes
•
“Projecten” voor kind en dier, zoals aanschaf van een konijnenhok met konijn
•
Speeltoestellen passend bij de behoefte van kinderen
•
Inrichting en/of tuinmeubilair
•
Organiseren van “pleegzorg dag” om kinderen een belevenis te geven en pleegouders te
verbinden
Stichting DAANtje richt zich primair op de regio Barneveld en omstreken.
Voor een beroep wordt gedaan op Stichting DAANtje verwacht het bestuur dat je moeite hebt
gedaan om de kosten op reguliere wijze, bijvoorbeeld via de pleegzorginstelling of via
jeugdbescherming vergoed te krijgen.
Eventueel kan Stichting DAANtje hier een adviserende rol in spelen of je met de juiste mensen in
contact brengen.

2. Wat zijn de werkzaamheden en taken van de stichting?
Stichting DAANtje onderneemt activiteiten met als doel het inzamelen van giften, donaties,
subsidies, en fondsen, om daarmee pleeggezinnen en gezinshuizen te ondersteunen. Daarnaast
kan DAANtje een adviserende rol hebben richting belanghebbenden.
De werkzaamheden zijn erop gericht het de pleegkinderen en kinderen in de gezinshuizen, maar
ook de pleegouders en gezinshuisouders en hun eigen kinderen net even wat makkelijker en
aangenamer te maken door ondersteuning te bieden.

3. Hoe ziet de organisatiestructuur van de stichting eruit?
Het beleid van de stichting wordt vormgegeven door het bestuur van de stichting. Het bestuur
wordt gevormd door de volgende personen:
•
•
•

Rita van den Hoorn, secretaris
Erik Groeneveld, penningmeester
Erwin van den Berg, voorzitter

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden géén vergoeding. Eventueel gemaakte
onkosten kunnen uiteraard vergoed worden.
Het bestuur kan worden bijgestaan door vrijwilligers. Hierbij valt te denken aan het uitbesteden
van werkzaamheden op administratief gebied, ondersteuning bij PR activiteiten, het schrijven van
nieuwsbrieven en het helpen organiseren van activiteiten.
Het bestuur zal jaarlijks tenminste 2 keer vergaderen.
Het ligt voor de hand dat deze frequentie in de praktijk hoger zal liggen.
Daarnaast overlegd het bestuur door gebruik te maken van What’s App, mail, telefoon en Skype.

4.

Hoe gaat de stichting financiële middelen werven en beheren?

Stichting DAANtje heeft geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen. Het
vermogen van de stichting zal onder meer worden gevormd door verkrijgingen uit:
•
Donaties van donateurs
•
Subsidies, giften en andere inkomsten
•
Erfstellingen en legaten
Om vermogen te vormen kan een beroep gedaan worden op particulieren, ondernemingen, kerken,
scholen, maatschappelijke fondsen enzovoort.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester.
Het vermogen wordt beheerd op een bij Rabobank aan te houden Rekening Courant eventueel niet
direct benodigde middelen zullen tijdelijk op een spaarrekening gestald worden.
Het door de Stichting gevormde vermogen zal door het bestuur niet op risicovolle wijze belegd
worden.
De stichting streeft erna de (bank)kosten tot een minimum te beperken.

5.

Hoe legt de stichting verantwoording af?

De door de stichting geworven financiële middelen zullen jaarlijks zo veel mogelijk besteed worden
conform de doelstellingen van de Stichting.
Jaarlijks zal door onze accountant de jaarrekening opgesteld worden. De jaarrekening zal voor 1-7
aansluitend op het boekjaar gepubliceerd worden op de website van Stichting DAANtje.
Hoewel wij als bestuur lange termijn plannen hebben met Stichting DAANtje vinden wij het
belangrijk om nu aan te geven dat bij een eventuele liquidatie van Stichting DAANtje een eventueel
batig saldo op dat moment geschonken zal worden aan een ANBI instelling met een vergelijkbare
doelstelling en visie als Stichting DAANtje

6. Hoe wordt de stichting gepromoot?
Stichting DAANtje heeft haar eigen website waar alle relevante gegevens te vinden is.
Daarnaast zal Stichting DAANtje gepromoot worden door:
•
Facebook
•
Verspreiden van de nieuwsbrief
•
Mond-tot-mond reclame
•
Foldermateriaal/ flyer
•
Het zoeken van ambassadeurs van Stichting DAANtje
•
Promotie/ presentaties bij netwerkbijeenkomsten, kerken, scholen enzovoort

