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Beleidsplan 2015-2019
Voor u ligt het beleidsplan 2015 – 2019 van de stichting Maaltijd voor
een Kind, gevestigd te Wassenaar.
De stichting is in 2015 opgericht, en heeft als doel het steunen en het
bevorderen van het welzijn van kansarme kinderen, in de ruimste zin van
het woord.
Concreet wil de stichting kinderen helpen die zich door omstandigheden
niet alles kunnen veroorloven wat leeftijdsgenoten wel kunnen en wat
kinderen horen te kunnen doen. Te denken valt o.a. aan het aanbieden
van groente en fruit, het verstrekken van schoolmelk en andere primaire
levensbehoeften, zodat zij sociaal verantwoord mee kunnen doen met de
activiteiten van hun leeftijdsgenoten.
De stichting beoogd dit te bereiken door actief een netwerk op te bouwen
van leveranciers, scholen, sportverenigingen, voedselbanken,
middenstand en gemeenten. Vanuit dit netwerk wordt de doelgroep zo
optimaal mogelijk bediend door het doneren van onder meer groente,
fruit en schoolmelk aan de doelgroep.
De lasten die hiermee gepaard gaan worden gefinancierd door middel
van het inzamelen van giften en het werven van donateurs, het
inzamelen van geldmiddelen en goederen ten behoeve van de
doelgroep, het interesseren van sponsors en de ontplooiing van
activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van het doel.
Eventuele positieve exploitatieresultaten zullen worden toegevoegd aan
de reserves van de Stichting.
De reserves worden in eerste instantie bepaald door de wens van de
gever of donateur. Voor deze baten wordt een bestemmingsfonds
gevormd.

Bij gelden welke voor de algemene doelstelling worden verworven, wijst
het bestuur een bestemming voor deze gelden aan. Voor deze baten
vormt het bestuur een bestemmingsreserve.
De besteding van fondsen en vermogen vindt plaats in overeenstemming
met de aan de fondsen toegekende bestemming.
De stand van de reserves en fondsen blijkt uit de jaarlijks door de
Stichting op te maken jaarrekening, bestaande uit een balans en een
staat van baten en lasten.
De doelstelling en de financiering van de Stichting zijn vastgelegd in de
statuten welke notarieel zijn vastgelegd.
Het bestuur bestaat op dit moment uit twee leden:
Voorzitter

:

Secretaris en penningmeester

Mevrouw C.S. ter Steege
:

De heer E. Zwakhoven

De stichting heeft geen winstoogmerk. Aan het bestuur wordt geen
beloning toegekend.
Wassenaar, april 2015
Het bestuur van de stichting.
Mevrouw C.S. ter Steege, voorzitter
De heer E. Zwakhoven, secretaris en penningmeester

Activiteiten
De stichting beoogd de doelstelling te bereiken door actief een netwerk
op te bouwen van leveranciers, scholen, sportverenigingen,
voedselbanken, middenstand en gemeenten. Vanuit dit netwerk wordt de
doelgroep zo optimaal mogelijk bediend door het doneren van onder
meer groente, fruit en schoolmelk aan de doelgroep.
De stichting streeft ernaar om in contact te komen met bovenstaande
partijen voor de levering van de producten en de goederen. Deze
worden vervolgens met hulp van vrijwilligers naar de plaats van
bestemming gebracht.

Werving van gelden
Om gelden te werven zal het netwerk als ambassadeurs voor de
stichting worden ingezet, om op deze manier zoveel mogelijk
naamsbekendheid te verwerven.
Door deze ambassadeurs wordt een beroep gedaan op de vrijgevigheid
van de regionale bevolking.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van al bestaande vrijwilligersorganisaties
als voedselbanken.
Vanzelfsprekend wordt op scholen waar de stichting al bezig is met haar
activiteiten actief meegedaan aan het werven van geld.
In 2015 is de website van start gegaan. Het doel is om de ANBI status te
verwerven, waardoor donateurs ervan verzekerd zijn, dat hun gelden
goed worden besteed.
Op basis van giften wordt een donateursbestand opgezet, welke actief
zal worden benaderd door vrijwilligers van de stichting.
Bedrijven en fondsen zullen vanaf 2015 worden benaderd voor financiële
steun.
Door middel van zogenaamde banners, flyers en mond-op-mond
reclame willen we ook potentiele sponsors bereiken.

Het vermogen van de stichting
Zoals in de statuten is opgenomen heeft de stichting geen winstoogmerk.
De bedoeling is wel om een financiële buffer te creëren waardoor er voor
de stichting ruimte ontstaat om de activiteiten te kunnen blijven
ontplooien.
De boekhouding wordt bijgehouden door een plaatselijk
administratiekantoor en uitgaven worden alleen gedaan bij unaniem
besluit van het bestuur, in overeenstemming met de aan de gelden
toegekend bestemming.
Ieder bestuurslid kan en mag zaken aandragen waarvan hij/zij denkt dat
de stichting daar baat bij kan hebben. Ieder bestuurslid mag de stichting
uitdragen en vertegenwoordigen conform de afspraken welke zijn
gemaakt en vastgelegd in de statuten, de notariële oprichtingsakte en dit
beleidsplan.
Gedurende het jaar zal het bestuur regelmatig de lopende zaken
bespreken en na de jaarafsluiting de jaarstukken vaststellen in een
bestuursvergadering.

