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Inleiding
Het aantal kinderen en jong volwassenen dat niet meer thuis kan wonen is hoog. Veel van
deze kinderen vinden een plek in een pleeggezin of in een gezinshuis, waar ze tijdelijk of
voor langere tijd een veilige plek vinden. Een pleeggezin of een gezinshuis beoogt een zo
goed mogelijke vervanging te zijn van de thuissituatie. Het doel is om de kinderen zo goed
mogelijk te laten ontwikkelen, zodat zij ondanks hun beschadiging later een volwaardige
plaats in de maatschappij kunnen innemen. Veel kinderen zijn het vertrouwen in
volwassenen kwijt en hebben al op veel plekken gewoond. Veel van deze kinderen passen
vanwege de complexiteit van hun problematiek niet meer in een regulier pleeggezin.
Maar deze kinderen willen ook gewoon kind zijn. Veel van deze kinderen komen terecht op
een leefgroep. Hier moeten zij de warmte en geborgenheid van een gezin missen. Daarom
zijn er gezinshuizen. Een plek waar kinderen op kunnen groeien in de geborgenheid van een
gezin en ook de normen en waarden leren die bij een gezin horen.
Een groep van deze jongeren kan als ze volwassen zijn de stap naar zelfstandigheid niet in
1 keer maken. Ze zijn gebaad bij een stuk begeleiding op weg naar zelfstandigheid. Dit kan
in een gezinshuis, op een begeleid wonen plek of in hun eigen huis.
Stichting vrienden van gezinshuis Klein Agteveld steunt kinderen in gezinshuizen en
kinderen op weg naar zelfstandigheid.

Doel en doelstelling
De stichting heeft tot doel een opvang te bieden waarin de toekomst van kinderen centraal
staat. Ook het belang van het oudercontact en de ouder- begeleiding heeft een grote plaats
bij de stichting.
De stichting voorziet in ondersteuning in de vorm van goederen, diensten en financiële
middelen t.b.v. aanpassingen en inrichting van de huisvesting, de sociale leefomgeving en
de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen die door omstandigheden niet
meer thuis kunnen wonen en in het kader van pleegzorg/ jeugdzorg geplaatst zijn in een
gezinshuis of begeleid wonen project.

Organisatie
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de stichting en het afleggen van
verantwoording aan de belanghebbenden.
De taken van het bestuur bestaan voornamelijk uit het vergroten van de naamsbekendheid,
het werven van sponsoren en het communiceren met de achterban via sociale media en de
website.

Het bestuur van de stichting is:
R.B. Been: voorzitter
H.M. Tolboom: secretaris
J. Knopper: penningmeester
De stichting heeft de ANBI status aangevraagd, zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Financiën/ donaties/ subsidies
Werving van middelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het werven van fondsen. Dit doet zij door: het
verkrijgen van legaten, giften en/of sponsoring door bedrijven, particulieren,
kerkgenootschappen, fondsen of andere instellingen.

Besteding van middelen.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De verworven middelen worden door de stichting
beheerd, voor zolang als nodig, totdat ze effectief en gecontroleerd kunnen worden
aangewend voor het gestelde doel.
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun diensten en activiteiten. De gemaakte
kosten kunnen in rekening worden gebracht.

Boekhouding en beheer van middelen en vermogen
Rekening en verantwoording over verkregen middelen, de besteding daarvan en het beheer
van het vermogen van de stichting, vindt plaats conform het gestelde in de statuten van de
stichting. Hiertoe wordt, onder verantwoording van de penningmeester, de boekhouding
gevoerd.

Geldbeheer
Het geldbeheer vindt plaats via een door de stichting daartoe aangegane bankrekening. Het
beheer van deze rekening wordt gevoerd door de penningmeester. Voor het uitvoeren van
betalingen is er toestemming nodig van alle bestuursleden.

Vermogensbeheer
Het vermogen blijft op rekening van de stichting tot er voldoende is om nieuwe doelen te
realiseren. Bij opheffen van de stichting zal het overgebleven saldo ten goede komen aan
een stichting met eenzelfde doel als de stichting vrienden van gezinshuis Klein Agteveld.

Toekomstvisie
Het beleidsplan is voor de komende drie jaar. Die tijd gaat de stichting extra middelen
werven om een begeleid wonen project te realiseren in Achterveld.

Dit beleidsplan is geldig tot en met december 2020.

