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VOORWOORD

Voor u ligt het beleidsplan 2021/2022 van de Stichting Elk kind telt mee (hierna te noemen “De
Stichting”). De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 5 januari 2011 en gevestigd
te Voerendaal. De Stichting is voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van haar bestuursleden
naar aanleiding van de vraag naar kinderkleding voor gezinnen in financiële nood uit onze regio.
Ons doel is om kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben goed en modern te
kleden met tweedehands kleding van hoogwaardige kwaliteit. Op deze manier komen deze
kinderen niet buiten de maatschappij te staan. Deze gezinnen zijn bekend bij de gemeente of
maatschappelijke instanties en krijgen een verwijzing om bij ons kleding uit te zoeken. Jaarlijks
kleden wij circa 500 kinderen en dit is tevens onze ambitie voor 2021/2022. Voor ons is het
belangrijk dat we naast kinderkleding een luisterend oor kunnen bieden, persoonlijke aandacht
kunnen geven en kunnen zorgen dat de drempel laag blijft. We streven ernaar dat alle gezinnen
die bij ons komen, zowel de ouder als het kind, zich geborgen en welkom voelen.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waaraan een
beleidsplan volgens de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet voldoen. Met ons
beleidsplan willen wij u inzicht geven in de plannen van onze stichting, ons bestuur en onze
financiën.
We wensen u veel plezier met het lezen van ons beleidsplan en hopen dat we op uw steun
mogen (blijven) rekenen. Met uw steun kunnen wij het verschil maken. Wij staan open voor uw
suggesties, vragen of opmerkingen.
Manon van der Molen,
Voorzitter
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1. INLEIDING

In dit beleidsplan 2021/2022 heeft het bestuur van Stichting Elk kind telt mee haar actuele
beleid vastgelegd. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 november
2020. Het beleidsplan is opgesteld voor twee jaar, maar zal jaarlijks aangepast worden indien
nodig.
Elk jaar blijft het voor de Stichting een uitdaging om voldoende tweedehands kinderkleding in te
zamelen van hoogwaardige kwaliteit. Eveneens zijn het vinden van sponsoren, donaties, giften
én het blijven opbouwen en in stand houden van een netwerk van vrijwilligers belangrijke
taken. Ook is het van belang om onze naamsbekendheid te vergroten bij de gezinnen die het zo
hard nodig hebben, maar nog niet de weg weten te vinden naar ons (hetzij via de gemeente,
hetzij via maatschappelijke organisaties). Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de Stichting
haar doelstellingen wil verwezenlijken: het kleden van 500 kinderen met moderne en goede
tweedehands kleding van hoogwaardige kwaliteit.

1.1

Over ons

In 2011 zijn wij officieel als geregistreerde stichting begonnen in de gemeente Nuth.
Vele mensen uit onze omgeving kennen ons ook van de jaren daarvoor. Sinds maart 2020 zijn
we gevestigd in Voerendaal aan de Hogeweg 32. Onze werkzaamheden strekken zich
momenteel echter ver buiten de gemeentegrenzen uit en elke regio in Zuid-Limburg mag een
beroep op ons doen. Ons zorggebied bestaat uit de gemeentes Beekdaelen, Voerendaal en
Simpelveld.
Ons hoofddoel is het inzamelen van kinderkleding van hoogwaardige kwaliteit. Voor de
pasgeborenen t/m maat 176 (circa 14 jaar). We vinden het belangrijk, dat de kleding modieus
is en nog echt een ronde mee kan. Zodat de kinderen die bij ons kleding komen uitzoeken niet
buiten de maatschappij komen te staan. We praten bewust over “onze winkel”, de kinderen die
bij ons komen mogen zelf hun kleding uitzoeken. Dat maakt een bezoek aan ons extra leuk.
Ook dragen we op deze manier bij aan het verduurzamen van de wereld. Tenslotte krijgt de
door ons ingezamelde kinderkleding een tweede kans.

1.2

Onze kernwaarden

Een belangrijke kernwaarde is, dat wij kinderkleding een tweede kans geven en zo weinig
mogelijk kinderkleding inkopen. Wij hebben bewust ons doel gesteld op 500 kinderen, omdat
wij veel waarde hechten aan;
♥

persoonlijk contact,

♥

het bieden van geborgenheid,

♥

het bieden van een luisterend oor,

♥

indien mogelijk ondersteuning geven zodat de gezinnen hulp kunnen inschakelen bij de
juiste instanties
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♥

een gezin de mogelijkheid bieden om in alle rust en in een veilige omgeving kleding uit te
zoeken

Dit laatste betekent heel veel voor onze gezinnen en vooral voor de kinderen: zelf kleding
mogen uitzoeken. Er heerst nog steeds een taboe op armoede en veel gezinnen houden dit
verborgen. Het is niet voor niets dat niemand ons prachtig pand kan binnenkijken: we zorgen
voor geborgenheid en privacy.

1.3
♥

De Stichting ontplooit de volgende activiteiten
Inzamelen van modieuze kinderkleding van hoogwaardige kwaliteit, maat 50 t/m 176. We
benutten diverse kanalen om goede, bruikbare kleding te verkrijgen. De ingezamelde
kinderkleding wordt door onze vrijwilligers goed en zorgvuldig nagekeken en pas in de
winkel gehangen als deze voldoet aan onze norm: tweedehandskleding van hoogwaardige
kwaliteit. Schoenen, ondergoed, pyjama’s en verzorgingsartikelen worden gekocht met
giften van particulieren én bedrijven, indien we beschikken over deze middelen. Met diverse
ondernemers hebben wij afspraken om goederen voor een zeer gunstige prijs in te kopen.

♥

Kinderen kunnen met hun ouders, na aanmelding en op afspraak, langskomen op onze
locatie in Voerendaal (Zuid-Limburg) en daar in alle rust en onder het genot van een kopje
koffie of een glaasje ranja kleding uitzoeken. Wij stellen de individuele behoefte centraal en
zullen hierbij zo goed mogelijk adviseren.

♥

Op verzoek maken wij kledingpakketten, aangepast aan de individuele behoefte. In 2020 en
eveneens in 2021 zullen er meer pakketten worden samengesteld door de geldende overheidsregels mbt het coronavirus.

♥

Ook zorgen wij voor een noodzakelijke basis uitzet voor aanstaande (tiener)moeders, zoals
babykleding, slabbetjes, hydrofiel doeken, luiers, lakentjes, maxi-cosi, kinderbedje, verzorgingsproducten, flesjes etc.

♥

Natuurlijk zijn wij erop gericht om kinderen te voorzien van kleding. Maar wij vervullen ook
een belangrijke nevenfunctie: een luisterend oor, verbinden. Ouders kunnen elkaar ontmoeten, elkaar helpen en indien daar aanleiding voor is helpen wij de gezinnen op weg naar de
juiste hulpverleningsinstanties.

♥

Crisishulp behoort ook tot onze activiteiten. De Stichting wordt vaak benaderd door
maatschappelijk en/of pastoraal werk en andere hulpverleningsinstanties. Gezinnen met
(soms zeer jonge) kinderen die hard hulp nodig hebben. We brengen de behoeftevraag in
kaart, waarna wij ons netwerk aanboren om die gezinnen zo goed mogelijk te helpen.
Hierbij is onze insteek, om deze gezinnen op weg te helpen en te zorgen dat zij met een
klein beetje hulp op eigen kracht hun situatie kunnen verbeteren. Door de nauwe samenwerking met bijv. pastoraal en maatschappelijk werk weten we bovendien, dat onze steun
op de juiste plaats terecht komt: zij weten immers het beste waar de nood het hoogst is.

♥

In onze winkel is een kleine bibliotheek om lezen te stimuleren. Alle boeken zijn gedoneerd
en krijgen hierdoor een tweede kans.

♥

Tot slot willen wij laten zien dat kinderkleding echt een tweede kans verdient. We willen
mensen ervan bewust maken, dat de kinderkleding die zij met zorg en aandacht hebben
uitgekozen een ander kind blij kan maken.
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1.4

Duurzaam doorgeven

Als Stichting zoeken wij samenwerkingen op waar mogelijk. Wij werken samen met diverse
stichtingen in Limburg, we delen kleding en andere goederen en delen kennis om kinderen te
kunnen helpen.
Indien wij kleding over houden, om welke reden dan ook, dan krijgt deze kleding altijd weer een
bestemming. Zo geven wij kinderkleding o.a. door aan Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening
aan Oost-Europa, een samenwerkingsverband met Gambia, Jassen actie L1. Zo gaat er niks
verloren. Alle door ons ingenomen kleding krijgt een tweede kans en zo helpen wij een klein
beetje mee aan het verduurzamen van onze maatschappij.
Indien gulle gevers ons producten aanbieden die wij niet kunnen gebruiken, dan verwijzen wij
ze door (bijvoorbeeld naar de Stichting Samen Delen, de Kledingbank Zuid-Limburg of Stichting
Gouden Handen). Speelgoed zamelen wij ook in, echter ter ondersteuning van een ander
initiatief. Wij ondersteunen de Speelgoedbeurs in Voerendaal, die jaarlijks in de maand
november georganiseerd wordt.
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2. ORGANISATIE

2.1

Bestuur

De bestuurssamenstelling van de Stichting is als volgt:
♥

Voorzitter: Manon van der Molen

♥

Vicevoorzitter: Petra Speetjens

♥

Penningmeester: Pauli Prevoo

♥

Secretaris: Jacqueline Pluijmaekers

De besluitvorming van het bestuur is gebaseerd op de meerderheid van stemmen van de
bestuursleden, waarbij elke bestuurder 1 stem heeft. Voor alle besluiten geldt, dat de
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.

2.2

Adviesraad

Het bestuur wordt ondersteund door drie andere vrijwilligers die deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Zij hebben geen bestuursbevoegdheid en kunnen enkel het bestuur adviseren.
♥

Adviesraadslid: Marie Louise Habets

♥

Adviesraadslid: Jenny Frantzen

♥

Adviesraadslid: Mariëlle Mevis

2.3

Beloningsbeleid bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

2.4

Vrijwilligers

Ons team bestaat uit 22 vrijwilligers inclusief onze bestuursleden. Vrijwilligers zetten zich in
voor:
♥

ontvangen van de gezinnen

♥

de inname, het sorteren en inhangen van de kinderkleding incl.. magazijnbeheer

♥

op aanvraag maken van kledingpakketten

♥

schoonmaak en onderhoud winkel

♥

opbouwen van een netwerk

♥

zorgen voor sponsoring

♥

vergroten naamsbekendheid bij zowel hulpverleners als bij sponsoren

♥

etc etc.
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3. DOELSTELLINGEN

3.1
♥

Bereikte doelen 2020
472 kinderen hebben wij kunnen voorzien van tweedehands kinderkleding. Door een bezoek
aan onze winkel of door samengestelde pakketten voor gezinnen in nood.

♥

Deze 472 kinderen hebben we een paar schoenen en een jas kunnen meegeven.

♥

4 (tiener)moeders hebben wij voorzien van een baby uitzet.

♥

12 keer zijn wij benaderd voor een gezin in acute noodsituatie oftewel crisishulp. Binnen 48
uur wisten wij deze gezinnen te voorzien van de goederen die zij nodig hadden.

♥

Er heeft een nieuw bestuur zitting genomen.

♥

Een nieuwe locatie gevonden voor onze activiteiten in Voerendaal. In 2020 zijn we verhuisd,
hebben we de nieuwe locatie helemaal opgeknapt

♥

Onze naamsbekendheid hebben wij vergroot door het plaatsen van nieuwsberichten op onze
website, op facebook en op Instagram.

♥

Ook hebben wij een groep vrijwilligers in Voerendaal ter beschikking, die ons elke keer
graag bijstaat.

3.2
♥

Doelstellingen 2021/2022
Het kleden van 500 kinderen, 250 kinderen voorjaar/zomer en 250 kinderen najaar/winter,
zodat maatwerk en persoonlijke aandacht gewaarborgd blijven. Waarbij we afgelopen jaar
en dit jaar rekening houden met de COVID-19 maatregelen. Indien een bezoek aan onze
winkel niet mogelijk is, maken wij pakketten klaar voor gezinnen;

♥

Onze oorsprong ligt in het helpen van gezinnen die onzichtbaar zijn. We hebben een budget
van 3.000 euro nodig om gezinnen te bereiken die het financieel moeilijk hebben, maar
onzichtbaar blijven. We kunnen deze gezinnen enkel bereiken door het inzetten van intermediairs. Met behulp van een brochure willen wij 50 intermediairs bereiken, zoals huisartsen, tandartsen, verloskundigen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Zij zijn onze
ogen en oren en kunnen deze gezinnen met ons in contact brengen.

♥

Het werven van sponsoring voor ons project “persoonlijke hygiëne”. Zorgen voor voldoende
middelen zodat wij een persoonlijk hygiënepakket aan elk kind (voor de komende twee jaar)
kunnen meegeven. Deze producten krijgen wij zelden gedoneerd en we zien dat er ook
behoefte is aan dergelijke producten (shampoo, douchemiddel, tandenborstel, tandpasta
etc.). Hiervoor zullen wij circa 16.000 euro nodig hebben.

♥

Het in kaart brengen van onze samenwerkingen om deze verder te intensiveren, zodat er
nog meer gebruik kan worden gemaakt van elkaars krachten.
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4. FINANCIERING

De Stichting heeft geen winstoogmerk zoals beschreven in artikel 2 van de Statuten. De
Stichting zal de met haar activiteiten behaalde inkomsten ten goede laten komen aan de
doelstellingen. Dankzij donaties van particulieren en bedrijven kunnen wij onze activiteiten
verwezenlijken. Aangezien wij geen structurele bijdrage ontvangen van (overheids)instanties.
Sinds 01-01-2011 heeft de Stichting een ANBI-status.
De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt elk
boekjaar door een boekhoudingskantoor gecontroleerd. Elk jaar wordt afgesloten met een
financieel en een inhoudelijk jaarverslag.
Deze verslagen publiceren wij op onze website www.elkindteltmee.nl. Ook stellen wij jaarlijks
een begroting op voor het komende boekjaar.
De Stichting zal niet méér vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting. We hebben
voor de komende twee jaar een bedrag gereserveerd voor onze vaste lasten, te weten 13.000
euro. Het vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van de doelen
van de Stichting.

4.1

Het werven van gelden

De Stichting werft middelen in de vorm van tweedehands kinderkleding, sponsoring, donaties,
giften en subsidies. Wij onderhouden contact met onze sponsors en houden hen op de hoogte
van onze activiteiten.
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5. COMMUNICATIE

Jaarlijks zal de Stichting haar doelgroep, netwerk en sponsoren op de hoogte houden van de
ondernomen activiteiten. Dit doen wij middels ons financieel en inhoudelijk jaarverslag en
nieuwsberichten. Op onze website zal al deze informatie beschikbaar worden gesteld.
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6. GEGEVENS STICHTING ELK KIND TELT MEE

Post- en vestigingsadres
Hogeweg 32
6367 BD Voerendaal
KvK-nr: 51729199
Fiscaal-nr: 850 144 899
ANBI-nummer: NL 02 RABO 0132 7539 28
IBAN: NL 02 RABO 0132 7539 28
Contactpersonen
Manon van der Molen (voorzitter)
Contactgegevens
info@elkkindteltmee.nl
www.elkkindteltmee.nl
Auteur
Floor Schneider
Uitgave beleidsplan
15 februari 2021
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