Beleidsplan 2018-2019 Stichting Kruimeltje
1. Inleiding
Stichting Kruimeltje (hierna "de Stichting") is opgericht op 22 december 2016.

Humor, levenslust en doorzettingsvermogen, met deze drie eigenschappen was de Rotterdamse
straatjongen Kruimeltje en zijn vriendje Moor, in het Rotterdam van de twintigerjaren behept en juist door
de inzet van deze 3 eigenschappen heeft dit kleine dappere ventje vele harten geraakt. Humor,
levenslust en doorzettingsvermogen, een ode aan Kruimeltje uit Rotterdam, is de inspiratie bron v an
onze Stichting.
De Stichting is direct na haar oprichting met haar activiteiten gestart.
In dit beleidsplan zijn regels vastgelegd ten aanzien van het door de Stichting te voeren beleid. Dit beleidsplan
is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van de Stichting op 19 juni 2018.
2. Doelstelling van de Stichting
De Stichting heeft ten doel het financieel en materieel (doen) ondersteunen van zorg intensieve kinderen en
jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebb en en voorts al hetgeen in
de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het kind en de jongvolwassene staan hierbij centraal waarbij ook het gezin niet uit het oog verloren
wordt. Het gaat hierbij om ondersteunen van activiteiten en materiaal, die niet vanuit het reguliere
(zorg)budget gefinancierd kunnen worden.
Door al die kinderen en hun ouders te bereiken, die vaak in hun jonge leven al zoveel doorzettingsvermogen
hebben moeten laten zien, hoopt de Stichting humor en levenslust te stimuleren, en vele harten te raken. De
Stichting heeft ten doel activiteiten te (doen) organiseren waardoor zelfredzaamheid en weerbaarheid van
het kind en de jongvolwassene en zijn omgeving daadwerkelijk vergroot wordt. En zij wil uiteraard de
directe omgeving stimuleren hieraan mee te werken.
Daarnaast zet de Stichting zich in om jongeren met een beperking (sociaal, fysiek en mentaal) met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
3. Het bestuur van de Stichting
Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:


Gert van Essen, voorzitter en penningmeester



Nicoline Cornelissen-van Rappard, secretaris



Marietta Kats-Dura, bestuurslid



René van Buuren, bestuurslid



Harold Linssen, bestuurslid
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4. Beloning bestuurders
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
5. Middelen van de Stichting
De Stichting heeft niet als doel vermogen op te bouwen. Er zal nimmer sprake zijn van vermogensvorming,
maar van een "Zich Steeds Verversend Fonds", waarbij het ingezamelde geld zo spoedig en efficiënt mogelijk
moet worden besteed aan de gestelde doelen.
6. Werving van middelen
De Stichting werft actief middelen. De middelen kunnen worden gevormd door:
a. donaties;
b. organiseren van evenementen;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten en
d. overige baten.
7. Beheer van middelen
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd op een ten name van de Stichting aangehouden bankrekening .
De penningmeester van de Stichting voert het feitelijk beheer van de rekening.
Er geldt een twee handtekeningenstelsel met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Stichting en
derhalve ook ten aanzien van de bankrekening.
8.

Aanwending van middelen

Het is de bedoeling dat de middelen van de Stichting worden aangewend voor :


het (doen) leveren van een materiële en immateriële bijdrage aan (de zorg en begeleiding voor)
kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg nodig hebben, hun levenslust en
hun kwaliteit van leven door onder meer het (doen) verstrekken van materialen en inrichting die niet
uit het reguliere (zorg)budget gefinancierd kunnen worden en het (doen) organiseren van activiteiten
voor kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg nodig hebben en hun gezin.



Projecten die bijdragen aan het aan het werk helpen van jongeren met een beperking (sociaal, fysiek,
mentaal). Dit kan zowel zijn het samenwerken met sociale ondernemers en gelijkgerichte partners als
het plaatsen van jongeren in bestaande communities.

9. Administratie
Het bestuur van de Stichting zal een deugdelijke administratie bijhouden. In ieder geval zal het een
administratie bijhouden van:
a.
de inkomsten en uitgaven van de Stichting;
b.
de aard en de omvang van de kosten die betrekking hebben op de inkomsten en uitgaven;
c.
de aard en de omvang van eventuele beheerskosten;
d.
de aard en de omvang van het vermogen van de Stichting;
e.
het doel van het door de Stichting gereserveerde of anderszins aangehouden vermogen en de
motivatie voor de omvang van het desbetreffende vermogen.
10. Kosten
De Stichting zal in haar vermogen een reserve aanhouden voor de te maken (on)kosten.
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