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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Samen voor Elkaar.
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 14 april 2016 en gevestigd te Den Haag.
Aanleiding voor het ontstaan en de oprichting van de stichting was het gemis van een organisatie in
Den Haag welke zich inzet voor het bevorderen van onderlinge solidariteit en de stimulering van
vrijwilligerswerk onder, voor anderen moeilijk bereikbare groepen. Het doel van stichting Samen
voor Elkaar is dan ook het bevorderen van het welzijn en het welbevinden van mensen door het
stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en het activeren en ondersteunen van mensen met
een minimum inkomen. Deze doelen wil de stichting bereiken door het organiseren van
bijeenkomsten die deze doelen ondersteunen, door het ontwikkelen van informatiemateriaal en
door het organiseren van projecten die ondersteuning bieden aan een of meer specifieke
doelgroepen.
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd).
Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wat de doelen zijn en op welke wijze de
stichting bestuurd wordt. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding
bij de belastingdienst. Een beleidsplan maakt voor derden inzichtelijk op welke wijze een stichting is
georganiseerd. Een beleidsplan is dan ook een van de vereisten voor het verkrijgen van de status
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst.
Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Stichting Samen
voor Elkaar heeft op 16 mei 2016 een ANBI status aangevraagd. Een ANBI status heeft als voordeel
dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt
gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:







Missie, visie en doelstellingen van de stichting
Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
De manier waarop de Stichting geld werft
Het beheer van vermogen van de Stichting
De besteding van het vermogen van de Stichting
Het functioneren van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Samen voor Elkaar




Dhr. K. Abrazi (voorzitter)
Mw. T. Çiçek (penningmeester)
Mw. S. Ismaili (secretaris)
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1. Inleiding
Stichting Samen voor Elkaar is er voor het bevorderen van het welzijn en het welbevinden van
mensen door het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en het activeren en
ondersteunen van mensen met een minimum inkomen.
Als nieuwe organisatie staat Stichting Samen voor Elkaar staat voor grote uitdagingen in de
aankomende periode. Uitdagingen zijn het zoeken van lokale bekendheid, netwerken, werven van
vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Deze activiteiten zijn noodzakelijk om de doelstellingen te
kunnen verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk en helder doel
nodig.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om Stichting Samen voor Elkaar lokale bekendheid te geven, vrijwilligers
te werven en donateurs te vinden om haar doelstellingen waar te maken.
Doel is dat de Stichting, in samenwerking met derden zich inzet voor het behalen van haar doelen.
Het bestuur van Stichting Samen voor Elkaar staat positief tegenover initiatieven en mensen die
dezelfde doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat wij dan van elkaars initiatieven en
informatie op de hoogte zijn.

2. Het doel van de instelling
2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst
Stichting Samen voor Elkaar is ontstaan vanuit de behoefte om onderlinge solidariteit te bevorderen
en vrijwilligerswerk onder moeilijk bereikbare doelgroepen te bevorderen.
Stichting Samen voor Elkaar is er voor iedereen in Den Haag maar staat positief tegenover het met
raad en daad ondersteunen van initiatieven buiten Den Haag die dezelfde doelen nastreven.
Stichting Samen voor Elkaar hoopt dat in de toekomst dankzij een vergroting van de onderlinge
solidariteit de kloof tussen arm en rijk, zwak en sterk wordt verminderd. Dat elkaar ondersteunen
steeds vanzelfsprekender wordt.

2.2 Missie/visie
De missie van Stichting Samen voor Elkaar is het slaan van een brug tussen vrijwilligers die hulp
kunnen bieden en degenen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De visie van Stichting Samen Elkaar is een samenleving van onderlinge solidariteit waarbij de kloof
tussen arm en rijk en zwak en sterk wordt verminderd. Dat elkaar ondersteunen steeds
vanzelfsprekender wordt.
Het logo van Stichting Samen voor Elkaar is o.a. opgebouwd uit puzzelstukjes waarbij het belangrijk is
dat je elkaar helpt om zo de puzzel compleet te krijgen.
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Stichting Samen voor Elkaar is een organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie draait 100% op
vrijwilligers. Middelen worden zo verantwoord mogelijk besteed aan projecten die de missie van de
stichting onderschrijven.

2.3 Doelstellingen
Stichting Samen voor Elkaar heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:




Het bevorderen van het welzijn en het welbevinden van mensen
Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk
Het activeren en ondersteunen van mensen met een minimum inkomen.

Deze doelen wil de stichting bereiken door:
 Het organiseren van projecten die ondersteuning bieden aan een of meer specifieke
doelgroepen.
 Het organiseren van bijeenkomsten die deze doelen ondersteunen.
 Het ontwikkelen van informatiemateriaal.

2.4 Wat gaan wij in 2016 doen?

Het doel van RamadanBox is om de gezinnen die met een krappe beurs deelnemen aan de ramadan
in Den Haag een steuntje in de rug te bieden. Zoals voedselbanken rondom de kerstdagen hun
cliënten een extraatje bieden is het doel van RamadanBox om dit ook rondom de ramadan aan te
bieden. Door middel van het inzamelen van producten bij particulieren en ondernemers worden
pakketten samengesteld die ten goede komen aan gezinnen die met een krappe beurs deelnemen
aan de ramadan.

Begroting RamadanBox
Aantal pakketten
Verpakkingskosten
Producten in pakket
Onvoorzien

500 stuks
€ 750, ‐ (€1,50 per pakket)
€ 8750,‐ (€17,50 per pakket)
€ 500,‐
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3. Werkzaamheden van de stichting
Stichting Samen voor Elkaar wil haar doelen bereiken door:




Door het organiseren van projecten die ondersteuning bieden aan een of meer specifieke
doelgroepen.
Het organiseren van bijeenkomsten die deze doelen ondersteunen.
Door het ontwikkelen van informatiemateriaal.

De organisatie van alle projecten van Stichting Samen voor Elkaar ligt in handen van vrijwilligers.
Voor elk project is het dan ook noodzakelijk om over voldoende vrijwilligers te beschikken. De
werving van vrijwilligers gebeurt via eigen netwerken en netwerken van derden. Verder worden
potentiële vrijwilligers ook via sociale media aangeschreven. Dit heeft het voordeel dat het
vrijwilligers bestand wordt verruimd met personen die in eerste instantie niet tot het netwerk van de
stichting behoorden.
Het promoten van de activiteiten van Stichting Samen voor Elkaar gebeurt via sociale media, via
drukwerk en via mond‐op‐mond reclame.
Per project zal er worden gekeken naar de best mogelijke samenwerkingspartners. Dit kunnen
hulpverleningsinstanties zijn, zelforganisaties, scholen, etc.
Afhankelijk van het soort project wordt de financiering gezocht bij fondsen, subsidies van overheden,
donaties van particulieren en ondernemingen, sponsoring door ondernemingen.
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4. Organisatiestructuur
Stichting Samen voor Elkaar is bij notariële akte op 14 april 2016 opgericht te Rotterdam en staat
ingeschreven te Den Haag, onder nummer KvK nummer: 65849930, adres Gaslaan 301, 2562 LG Den
Haag. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester:
Voorzitter: Dhr. K. Abrazi
Penningmeester: Mw. T. Çiçek
Secretaris: Mw. S. Ismaili

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 856286710
Het banknummer van de Stichting is: NL13 INGB 0007 1990 29
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kan door belangstellenden worden gedownload
(zie www.stichtingsamenvoorelkaar.nl)
Contacten met de stichting verlopen via contact@stichtingsamenvoorelkaar.nl of Gaslaan 301, 2562
LG Den Haag.
Een bestuurder van Stichting Samen voor Elkaar beschikt niet over het vermogen van de stichting
alsof het zijn eigen vermogen is. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon in de functie als bestuurder heeft daarom geen meerderheid van de zeggenschap over
het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat
het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.
Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van
de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de
ontwikkelingen op de hoogte. Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en
afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:




Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners,
fondsen e.d.)
PR en communicatie (bekendheid). Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de
website, social media en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties.
Financieel beheer, overleg over de besteding van het geld.

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden.
De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie, de secretaris
ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van
beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina, de penningmeester is verantwoordelijk
voor het financieel beheer, jaarlijks wordt dit afgestemd met de andere bestuursleden.
Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Samen voor
Elkaar. Deze akte is op te vragen bij Stichting Samen voor Elkaar en bij de Kamer van Koophandel te
Den Haag.
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5. Financiering en schenkingsbudget
5.2 Kosten
Om de doelen van stichting Samen voor Elkaar te realiseren zijn financiële middelen nodig. Hierbij
wordt uitgegaan van beperkte jaarlijkse kosten, de basis kosten, om de stichting draaiende te kunnen
houden en projectkosten. De basis kosten zijn structurele kosten en de projectkosten zijn variabele
kosten.
Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting: Globale indicatie
jaarlijkse kosten op jaarbasis.
Overzicht basis kosten 2016
Website hosting
Notariële kosten (eenmalig)
Drukwerk / Kopierkosten
Promotiemateriaal (Banners/spandoeken) (eenmalig)
Bankkosten

€ 100, ‐
€ 350, ‐
€ 150,‐
€ 150,‐
€ 150,‐

Overzicht projectkosten 2016
Project: RamadanBox

€ 10.000, ‐ (specificatie zie 2.4)

De structurele organisatiekosten (exclusief eenmalige opstartkosten) bedragen € 400,‐ per jaar. Dit
is circa 5% van de totale begroting. Meer dan 95% van de inkomsten worden besteed aan projecten
die de doelen van de stichting nastreven.

5.2 Baten
Voor het jaar 2016 begroten wij de inkomsten op 11.000 euro. Het grootste deel van de inkomsten
is afkomstig van sponsoring gevolgd door donaties van particulieren en ondernemers.

Overzicht inkomsten 2016
Particulieren
Donatie kleine ondernemers
Sponsoring grote ondernemers

€ 2500, ‐ (gemiddelde donatie van € 50,‐)
€ 2500, ‐ (gemiddelde donatie van € 100,‐)
€ 6000,‐ (gemiddelde sponsoring van € 500,‐)

Particulieren worden voornamelijk via het eigen netwerk en sociale media aangeschreven. Kleine
ondernemers worden persoonlijk benaderd door onze vrijwilligers en grote ondernemers door het
bestuur van Stichting Samen voor Elkaar. Er worden geen kosten gemaakt om donaties of sponsoring
te verwerven.
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6. Vermogensbeheer
Stichting Samen voor Elkaar is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze
administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald,
welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt
ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de
instelling is.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Samen voor Elkaar zich vrijwillig
inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele
gemaakte reiskosten of administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald! De ontvangen
gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.
Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat het totaal
bedrag voor projecten bereikt wordt. Omdat er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen
overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden
besteedt.
De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL13 INGB 0007 1990 29 t.n.v. Stichting Samen voor
Elkaar, ING Bank te ‘s Gravenhage. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31
december) worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken
opgesteld.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan
gepubliceerd op de website.
Als blijkt dat Stichting Samen voor Elkaar haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden
opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel,
dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het
bestuur worden bepaald.
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