Inleiding
Dit beleidsplan is voor het jaar 2020. In dit beleidsplan leggen we uit wat onze missie en
doelstelling is, hoe we onze doelen willen bereiken en wie stichting de kleine bron is.
Missie en doelstelling
Stichting de kleine bron wil het mogelijk maken dat kinderen die ernstig ziek of ernstig
lichamelijk beperkt zijn kunnen verblijven op een plek waar doormiddel van water en
warmte pijn verlichting geboden wordt. Dit wil de stichting bereiken door initiatieven te
ondersteunen die dit aan (willen gaan) bieden.
Het doel is een geldstroom te ontwikkelen die ten goede komt aan de realisatie,
instandhouding en het betaalbaar houden van logeeropvang en wellnessruimtes waar
kinderen uit deze doelgroep terecht kunnen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Ambities
Stichting de kleine bron streeft ernaar om in 2020 voldoende gelden te verwerven om een
eerste logeeropvang te kunnen helpen opstarten. Voor de opstart van een eenvoudige
logeeropvang met wellness ruimte en logeerhuisje is ongeveer € 560.000 nodig.
De stichting heeft de ambitie om in totaal € 410.000 euro te verwerven om bij te dragen in
de extra kosten die gemaakt moeten worden ivm de kwetsbaarheid en complexiteit van de
zorg van deze doelgroep. Kosten die een logeeropvang zelf niet gefinancierd zou kunnen
krijgen zonder deze zorg betaalbaar te houden.
Een ambitie voor de langere termijn is om meerdere locaties te helpen realiseren en om
voldoende middelen te hebben om structureel kinderen de mogelijkheid te bieden gebruik
te maken van deze locaties dmv een financiële bijdrage.
Strategie
We gaan hiervoor verschillende fondsen en stichtingen aanschrijven. Er worden acties
georganiseerd door een lokale wielerclub en we gaan als stichting actief (lokale) bedrijven
en particulieren aanschrijven met de vraag ons te ondersteunen.
Verder wil de stichting graag een blijvende geldstroom ontwikkelen door mensen uit te
nodigen vriend van de stichting te worden en daarmee een vast bedrag per maand te
doneren. Dit, in combinatie met een eventueel extra vermogen, willen we inzetten om
ouders die een bezoek niet gefinancierd krijgen via een PGB of via de gemeente en zelf
niet de middelen hebben een bezoek te betalen, financieel te ondersteunen.
De stichting vertegenwoordigd een doelgroep met een hoge gunningsfactor. We gaan dit
positief inzetten. Ook hebben we veel lokale goodwill en bekendheid verkregen het
afgelopen jaar. Hier blijven we gebruik van maken.
We realiseren ons dat er een hoop goede doelen zijn met net zoveel bestaansrecht als wij.
Dit zorgt ervoor dat we als nieuwe stichting extra ons best moeten doen om onze
doelstelling onder de aandacht te brengen. Dit willen we doen doormiddel van
onderstaand stappenplan:

*Bestuursleden blijven actief in hun eigen netwerk aandacht vragen voor de kleine bron.
*Er wordt zoveel mogelijk publiciteit gezocht om bekendheid te geven aan de stichting en
waar zij voor staat. Hiervoor zetten we ons media netwerk in.
*De stichting helpt zoveel mogelijk actief lokale acties en initiatieven die ons willen
ondersteunen met de uitvoering van hun plannen.
*Het netwerk en de bekendheid die we afgelopen jaar hebben opgebouwd houden we in
stand en breiden we uit.

Organisatie
Contact gegevens:
KvK nummer: 73821381
RSIN nummer: 859675233
Adres: Driftweg 24, 3921 DS Elst
Website: stichtingdekleinebron.nl
Mail: welkom@stichtingdekleinebron.nl
Bestuursleden:
Lonneke Koppens, voorzitter
Annelies Balvers, secretaris
Paul van Asseldonk, penningmeester
Jolanda Turkesteen, bestuurslid
Miranda Boland, bestuurslid
De bestuursleden krijgen geen loon of andere vergoedingen. De stichting heeft verder ook
niemand in dienst.
Op het moment van schrijven van dit beleidsplan heeft de stichting een vermogen van €
6.295,56. Dit vermogen is verkregen door schenkingen van lokale bedrijven en
particulieren. De stichting heeft in 2019 alleen bankkosten gehad. Zie voor verdere details
de jaarstukken. Deze zijn te vinden op onze website of op te vragen via de mail.
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
- het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemd vermogen;
- subsidies en andere bijdragen;
- schenkingen, erfrechtelijke verkrijgingen;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Het bestuur is verder niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en
geen van de bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het
zijn eigen vermogen.
Ieder jaar na afsluiting van het boekjaar zal de stichting de jaarstukken publiceren op haar
website. Het eerste jaarverslag zal over 2019 gaan en gepubliceerd worden binnen zes
maanden na afsluiting van dat boekjaar.

