Beleidsplan
Stichting Omzien naar KIEN

Inleiding
Stichting Omzien naar KIEN is opgericht en notarieel geregistreerd op 3 februari 2016 en gevestigd te
Leeuwarden. In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Omzien naar KIEN het actuele beleid
vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 maart 2016. Het beleidsplan zal jaarlijks
geëvalueerd en indien nodig aangepast worden.
De Stichting dankt zijn oprichting aan de plannen van gezinshuisouders Gerwin en Minke van Dam. Hun plan
is het realiseren van een opvang voor moeder en kind in Goutum (Friesland). Gerwin en Minke willen vanuit
hun passie voor het jonge kind en de jong volwassene een bijdrage leveren aan een goede start voor moeders
en kinderen bij wie dat niet vanzelfsprekend is. Moeders met een beperking en/of psychiatrische aandoening
kunnen bij Driestroomhuis Kien een tijdelijke veilige plek vinden zodat kan worden uitgezocht of de moeders in
de toekomst hun kind zelf kunnen verzorgen en opvoeden. Moeders krijgen een eerlijke kans om in een veilige
en stimulerende omgeving te werken aan zichzelf en de toekomst van hun gezin. Een dergelijke opvang vergt
24 uurs begeleiding en zeer directe en nauwe betrokkenheid van de zorgaanbieders. Gerwin en Minke zullen
met hun gezin en de cliënten onder 1 dak gaan wonen. Gerwin en Minke hebben als zich franchisenemers
aangesloten bij de Ondernemersgroep De Driestroom en worden een Driestroomhuis. Hun onderneming zal
heten: Driestroomhuis KIEN. (www.driestroomhuiskien.nl)

Strategie
Kernprincipes van de Stichting

• Missie
De Stichting zet zich in om Driestroomhuis KIEN of initiatieven met soortgelijke doelgroep te ondersteunen,
zodat de jonge moeders en hun kinderen een gezonde en veilige start kunnen maken.
• Doelstelling
De statutaire doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten.
Stichting Omzien naar KIEN draagt zorg voor het goed inzetten van het vermogen ten behoeve van het
realiseren van geschikte huisvesting en leefomgeving voor de moeders en hun kinderen. De stichting zal
Driestroomhuis KIEN na de realisatie blijvend ondersteunen.
• Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde
opbrengsten geheel ten goede laat komen aan haar doelstelling.
• Bestemming liquiditeitssaldo bij opheffing
Een batig liquiditeitssaldo bij opheffing zal worden besteed ten behoeve van een Anbi met soortgelijke
doelstelling.

Beleid
Werving van gelden

Om de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen heeft het inzamelen van geld hoge prioriteit. De
stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten.
• Donaties (giften): Het werven van nieuwe donateurs: bijvoorbeeld d.m.v. brieven, telefonisch contact, social
media, maar ook door het benaderen van de plaatselijke Rotary, Lions club etc.
• Filantropie: het werven van nieuwe relaties/contacten, (vrijwilligers), die bijdragen in de vorm van tijd,
geld, goederen.
• Fondsen: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.
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• Subsidie: indienen verzoeken voor financiële bijdragen van de overheid, bedoeld voor het mogelijk maken
of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen
• Activiteiten voor het verkrijgen van financiële middelen voor Driestroomhuis KIEN (sponsorloop,
benefietconcert, running diner, o.i.d.).
Bovenstaande werkzaamheden zorgen voor een vermogen, waarmee de stichting:
• Een bijdrage kan leveren als het gaat over inrichting, aankleding en onderhoud van het pand en de
leefomgeving;
• Een bijdrage leveren betreffende ondersteuning bij financiële tegenvallers welke de voortgang van de
onderneming doen bedreigen;
• Een bijdrage leveren aan overige activiteiten, zoals uitjes voor de cliënten, ondersteuning voor gezinshuisouders en hun kinderen of attentie voor vrijwilligers
• Moeders voor wie geen budget beschikbaar is vanuit de reguliere zorg, financieel kan ondersteunen.
• Hiermee draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 & 2.2 van
de statuten.

Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 5.9 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur)
en haar feitelijke werkzaamheid, heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de
stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het
eigen vermogen.

Vermogen van de stichting
De stichting begint zonder geld. Om de doelen van de stichting te kunnen realiseren is geld nodig. Uitgangspunt
is dat de stichting niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
De stichting houdt geen vermogen aan langer dan twee jaar zonder dat daaraan vooraf een bepaalde
bestemming is gegeven. In de financiële administratie zal worden vermeld wat het doel is van het vermogen wat
wordt aangehouden en een motivering worden gegeven over de omvang van het vermogen.
Globaal overzicht van de jaarlijkse (basis)kosten van de stichting:
• Bankkosten: 100 euro (boekingskosten, aanhouden rekening ed.):
• Eenmalige kosten oprichting:
• Kamer van koophandel: 50 euro

Bestedingsbeleid

Algemene criteria waaraan verzoeken tot uitkering moeten voldoen om voor uitkering in aanmerking te komen:
• een duidelijke brief met aanvraag waarin wordt vermeldt wie het betreft (natuurlijk persoon)
• een duidelijke beschrijving waarvoor het geld bestemd is.
De stichting behoudt zich het recht voor om de aanvragen op haar eigen merites te beoordelen. Zo nodig vraagt
het stichtingsbestuur om aanvullende informatie.
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Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 6.3 van de
statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van de uitoefening van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet
bovenmatig en op basis van betalingsbewijzen. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beheer
Beheer van het vermogen

Beginbalans laat een totaal van 0 euro zien. Derhalve kan er nog geen toelichting worden gegeven over de
vermogensopbouw en/of overige balansposten. Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:
Het vermogen staat op een rekening bij een Nederlandse bankinstelling (ING Bank).
De stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 150 euro per jaar.

Kostenstructuur van de stichting

De stichting streeft ernaar om alle binnenkomende gelden te besteden aan de doelstelling van de stichting
behoudens de beheerskosten.

Administratieve organisatie

Stichting Omzien naar Kien vergadert minimaal twee keer per jaar, waarvan notulen worden opgesteld. De
penningmeester houdt een deugdelijke financiële administratie bij. Aan het eind van het boekjaar wordt door
de penningmeester de boeken afgesloten. De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris.
De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door de penningmeester.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en na goedkeuring wordt een overzicht van de jaarstukken
gepubliceerd op de website.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Omzien naar KIEN bestaat uit:
• Marieke Hoekstra, voorzitter
• Nathan Lootsma, penningmeester
• Ernst Jan Voerman, secretaris
• Mieke Voerman, algemeen lid
Het bestuur vergadert indien het nodig is, echter minimaal 2 keer per jaar.

Overig
Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website: www.omziennaarkien.nl

Bijlagen

• Statuten
• Uittreksel Kamer van Koophandel
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