
 
 

Stichting Steun Mensen in Beweging  
 

 Beleidsplan 
 

Doelstelling  
De stichting heeft als statutair doel: het zorgdragen voor middelen en faciliteiten om vanuit een 
christelijk perspectief activiteiten en projecten uit te voeren waarmee een actieve bijdrage wordt 

geleverd aan de samenleving gericht op het welzijn van mens en samenleving in het algemeen en op 

jongeren in het bijzonder en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is. Kritische 
succesfactor voor dergelijke projecten en initiatieven is vaak de beschikbaarheid van de professionele 
initiatiefnemers en coördinatoren die projecten en vrijwilligers langdurig kunnen ondersteunen De 
stichting stelt deze initiatiefnemers en coördinatoren in staat hun centrale rol in de verschillende 
initiatieven te vervullen.   
 
 

Werkwijze  
De stichting ondersteunt kerken en instellingen bij het realiseren van maatschappelijk relevante 
projecten. In de bijlage hieronder worden de belangrijkste projecten opgesomd. 
De projecten worden veelal in interkerkelijk verband of door para-kerkelijke instellingen uitgevoerd. 
De stichting ziet het als haar taak en roeping om de benodigde middelen voor dit soort projecten 
bijeen te brengen. Ook zal de stichting mensen mobiliseren die bereid zijn zich gedurende een periode 

substantieel in te zetten voor de realisatie van de hiervoor genoemde projecten.  
Met het oog hierop zullen fondsen worden geworven in de vorm van vrijwillige bijdragen van 
particulieren, kerken en organisaties. Hierdoor is de stichting in staat projecten mogelijk te maken die 
anderszins niet gerealiseerd zouden kunnen worden.  
De stichting Steun Mensen in Beweging helpt de werkers waar nodig en mogelijk met raad en daad in 
de zorg voor relevante zaken als verzekeringen, accountancy, e.d  

 
Uitwerking 
De middelen worden bijeengebracht om de genoemde projecten te realiseren de projectkosten te 
financieren. 
De besteding van de middelen zal, met inbegrip van de eigen kosten van de stichting, voor ten minste 
90 procent van de uitgaven als volgt gestalte worden gegeven:  
 Betaling van een bijdrage in de projectkosten, aan ANBI erkende organisaties, om de realisatie 

van de projecten voor de organiserende en ontvangende organisatie mogelijk te maken. 

 Het aangaan van een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten met een werker die 
zich voor een project in gaat zetten. Een dergelijke werker dient zijn diensten te kunnen 
aanbieden als Z.Z.P.’er dan wel vanuit een onderneming (eigen B.V.) 

 Een vergoeding die het maximaal voor de inkomsten- en loonbelasting per periode vrijgestelde 
bedrag van de zogenaamde vrijwilligers vergoeding niet te boven zal gaan.  

 De werker kan een contract worden aangeboden voor bepaalde tijd, waarbij sprake is van een 
(kortdurend) dienstverband. Deze optie heeft niet de voorkeur en zal steeds voorafgegaan dienen 

te worden door een expliciet bestuursbesluit.  
 

Activiteiten 
De stichting adviseert mensen die overwegen om zich maatschappelijk in te zetten over verschillende 
mogelijkheden zowel in samenwerking met de stichting als op andere manieren of met andere 

organisaties.  
De stichting streeft naar een zo klein mogelijk apparaat maar biedt geïnteresseerde werkers haar 
netwerk van deskundigen aan voor advies en ondersteuning.  

De stichting ondersteunt daarbij onder meer in het leggen van contacten met particulieren, kerken en 
organisaties. 
De stichting zorgt voor de juiste administratie van de binnengekomen giften, zorgt voor een periodiek 
overzicht van deze giften per project en voor een jaarlijks overzicht voor iedereen die een financiële 

bijdrage heeft geleverd en t.b.v. externe instanties.  



 

Werving  
De stichting zal in samenwerking met lokale netwerken contact leggen met particulieren, kerken en 
fondsen die mogelijk geïnteresseerd zijn om als sponsor voor één of meer projecten op te treden.  
De stichting biedt haar netwerk en deskundigheid aan om werkers te helpen bij het opbouwen van een 
vriendenkring of support groep. 

 

Ontwikkeling  
De stichting streeft de komende 5 jaar naar een groei van gemiddeld 10 % per jaar, zowel van 
ondersteunde projecten als van binnenkomende sponsorgelden.  

 

Kosten 
De onkosten van de stichting worden gedekt uit een bijdrage van maximaal 2 % van de 
binnengekomen giften. Indien aan het einde van ieder boekjaar blijkt dat de feitelijke onkosten lager 
waren dan ingehouden bijdrage dan wordt het meerdere bedrag aangewend voor de projecten.   

 

Gegevens  
De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34320103. 
Belastingnummer van de stichting is  8202 33 742 
Het bankrekeningnummer van de stichting is  ING Bankrekening nummer 4226939.   
 
Haarlem, 31 december 2013 
 
 
BIJLAGE 
Lijst met enkele van de projecten die mogelijk worden gemaakt 
 

 GIDS Netwerk    gidsnetwerk.nl/gidsnetwerk-haarlem/  

 Geloven in de Stad   www.gelovenindestad.nl  
 Serve the City Haarlem  www.stchaarlem.nl  

 Sonrise Haarlem  www.sonrisehaarlem.nl  
 Super woman    www.super-woman.nl/  
 The Mall Haarlem  www.themall.nl/haarlem/  
 YouthLink jongerenevents www.facebook.com/SonriseHaarlem/events  
 YouthLink Communities  www.heblef.nu/watwijdoen/148   
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