
Beleidsplan Stichting Gewoon Daarom 2022 
 

 
In maart 2022 hebben we met vier vriendinnen Stichting Gewoon Daarom opgericht. In dit beleidsplan 
werken we uit waarom we de stichting zijn gestart en wat we ermee willen bereiken. 
 
Begin 2023, als we meer ervaring als stichting hebben opgedaan, stellen we een meerjarig beleidsplan 
op. Dit meerjarig beleidsplan zal een continuering van het 2022 beleidsplan zijn met een aanscherping 
waar nodig.  

 
 

1. Doelstelling 
 

1.1. Doelstelling 

 
Stichting Gewoon Daarom heeft zichzelf als doel gesteld om kinderen die opgroeien in armoede in staat 
te stellen hun verjaardag te vieren met een kinderfeestje.  
 
Veel kinderen die opgroeien in armoede komen uit een gezin dat gebruik maakt van de voedselbank. Via 
de voedselbank krijgen deze kinderen rond hun verjaardag al een pakket met slingers, een cadeautje, 
traktaties voor school en lekkers zoals taart en limonade. Hiermee is de basis voor het vieren van hun 

verjaardag er al. Maar bij een verjaardag hoort ook een kinderfeestje. Iets leuks samen met vriendjes en 
vriendinnetjes doen. En daar willen wij bij helpen. 
 
Ouders/verzorgers kunnen zich bij ons aanmelden. Na controle of ouders tot de doelgroep behoren (zie 
1.2.) bespreken we hoe we het feestje kunnen invullen. We hebben een aantal standaard feestjes, maar 
in bijzondere situaties is een aangepast feestje mogelijk. 

 
Ook zijn er kinderen die nog niet in beeld zijn bij de voedselbank en waarvan de ouders financieel niet in 

staat zijn om te trakteren op school. Scholen kunnen bij ons een noodpakket aanvragen waardoor een 
kindje altijd kan trakteren. Dit pakket komt op school te staan en kan worden gegeven aan een kindje 
dat het betreft. De ouders worden vervolgens verwezen naar de reguliere instanties zoals de 
voedselbank. Ook kan de school een flyer aan de ouders geven waarin wordt gewezen op de mogelijk-
heden voor een gratis kinderfeestje. 

 
1.2. Doelgroep 

 
De doelgroep voor onze stichting zijn kinderen in de regio’s Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, 
Leidschenveen, Ypenburg en Mariahoeve die opgroeien in armoede. Wanneer groei je op in armoede en 
voor kinderen van welke leeftijd?  
 

Om te bepalen of iemand binnen de doelgroep valt, vragen we ouders ons een bewijs te laten zien dat zij 
zelf niet in staat zijn een feestje te financieren. Als ouders wekelijks minder dan 70 euro te besteden 
hebben voor eten, kleding, vrije tijd etc. dan komen zij hiervoor in aanmerking. Als ouders meer dan 70 
euro per week te besteden hebben, maar toch in aanmerking willen komen, dan kan het bestuur na 

overleg het kinderfeestje alsnog toekennen. 
 

Ook kunnen ouders aangemeld worden via de voedselbank of door een bewindvoerder of budgetcoach. In 
dat geval is de financiële controle al door hen gedaan. 
 
Het kinderfeestje is bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten en dan jarig zijn. Dus grofweg 
voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.  
 

1.3. Te verrichten werkzaamheden  

 
Stichting Gewoon Daarom richt zich op een drietal activiteiten, namelijk 

- kinderfeestjes, zodat de jarige met 5 vriendjes en/of vriendinnetjes de verjaardag kan vieren;  
- verjaardagsboxen voor scholen, zodat zij altijd een pakket in voorraad hebben voor het geval 

kinderen om financiële redenen niet kunnen trakteren op school en  
- eenmalige activiteiten zoals een kerstfeest. 

De kinderfeestjes worden niet door de stichting zelf georganiseerd. Stichting Gewoon Daarom is de 

bemiddelaar, overlegt met de ouders/verzorgers over het feestje en regelt het feestje. Dat kan een 



feestje zijn dat extern wordt gehouden (bijvoorbeeld een bowling feestje) of een feestje dat thuis wordt 
gevierd (bijvoorbeeld een prinsessenfeestje). 

 
In overleg met basisscholen in de regio’s Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Leidschenveen, Ypenburg 
en Mariahoeve kan een verjaardagspakket worden samengesteld. De inhoud van het pakket is mede 
afhankelijk van het traktatiebeleid van de school, bijvoorbeeld wel of geen snoep. 
 
Voor eenmalige activiteiten zal jaarlijks bekeken worden of hier vraag naar is en of er voldoende budget 

is. Het uitgangspunt is een complete activiteit voor kinderen in de doelgroep. Dus inclusief een cadeautje 
en iets lekkers. 
 
 

2. Verwerving van inkomsten 
 

Voor de activiteiten die we organiseren zijn inkomsten nodig. Deze inkomsten bestaan uit financiële 
donaties, maar ook uit donaties in natura. 
 

2.1. Inkomsten in contanten 
 
Voor financiële donaties hebben we in eerste instantie ons eigen (zakelijke) netwerk aangesproken. Dit 

resulteert vooral in eenmalige donaties. Ook hebben bestuursleden een financiële bijdrage gestort. 
 
Stichting Gewoon Daarom wil een ANBI status verkrijgen. Dat betekent dat periodieke donaties onder 
bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Hiermee verwachten wij ook doorlopend inkomsten te 
genereren. 
 

2.2. Inkomsten in natura 

 
Sommige bedrijven en particulieren geven er de voorkeur aan een donatie in natura te doen. Dat varieert 
van artikelen die horen bij het vieren van een feestje (slingers, ballonnen, een taart etc.) tot cadeautjes 

voor kinderen.  
 
Voor de donaties in natura maken we in eerste instantie gebruik van contacten in ons eigen netwerk. Op 

dit moment resulteert dat vanuit het zakelijk netwerk van de bestuursleden vooral in cadeautjes voor 
kinderen. Van particulieren bestaat de bijdrage vooral uit ballonnen, slingers etc. 
 
Naar verwachting worden de donaties uitgebreid naarmate er meer bekendheid komt via bijvoorbeeld 
mond op mond reclame, krantenartikelen en social media.  
 
 

3. Beheer en besteding van het vermogen 
 
 

3.1. Beheer van het vermogen 
 

De financiële donaties komen binnen op de bankrekening bij ABN AMRO, de zakelijke betaalrekening. De 

gelden worden niet belegd, maar blijven op een gewone betaal- en/of spaarrekening staan. 
 

3.2. Besteding van het vermogen 
 
Stichting Gewoon Daarom wil een zo groot mogelijk deel van de financiële donaties aanwenden voor het 
doel van de stichting. Alleen verplichte zakelijke kosten, zoals bankkosten, zijn niet direct aan het doel 

gerelateerd. Daarnaast worden de middelen besteed aan: 
- externe feestjes, zoals het boeken van de bowlingbaan 
- traktaties, zowel voor de verjaardagsbox als bij feestjes 
- aanschaf / vervanging van materieel voor thuisfeestjes en 
- cadeautjes voor kinderen. 

 

Voor uitgaven die hierboven niet worden genoemd, zal per keer bekeken worden of het echt nodig is en  
of er een goedkoper / gratis alternatief is. 
 

Stichting Gewoon Daarom reserveert een deel van de inkomsten, zodat de stichting ook als er (tijdelijk) 
minder donaties binnenkomen, kinderfeestjes kan blijven organiseren.  



4. Bestuur van de stichting 
 

4.1. Bestuurders 
 
Stichting Gewoon Daarom bestaat uit een viertal bestuurders: 
 
Voorzitter   : Jacqueline van der Pijl 

Penningmeester  : Desiree Zoutenbier 
Secretaris   : Gwenny Spaas 
Algemeen bestuurslid : Annette Vreeburg 
 
Bovengenoemde bestuurders zijn tevens de beleidsmakers van de stichting.  
Naast de bestuurders zijn vrijwilligers actief voor de stichting. De inzet van vrijwilligers richt zich 

voornamelijk op de incidentele evenementen zoals een kerstfeest. 

 
4.2. Beloningsbeleid  

 
Om voor zoveel mogelijk kinderen iets moois te kunnen organiseren, is besloten dat het bestuur geen 
vergoeding krijgt voor haar werkzaamheden. Eventuele onkosten die door bestuursleden worden 
gemaakt zijn voor eigen rekening van de bestuurder. 

 
Ook voor vrijwilligers geldt dat eventuele onkosten voor eigen rekening zijn.  
 

4.3. Algemene informatie van de stichting 
 
Naam    Stichting Gewoon Daarom 
RSIN nummer  863750321 

Post- / vestigingsadres Leidsekade 34, 2266BJ Leidschendam 
Telefoonnummer   06-15549020 
Web site   www.stichtinggewoondaarom.nl 

Email    info@stichtinggewoondaarom.nl 
KvK nummer  85809691 
Bankrekeningnummer NL59 ABNA 0109 6299 65 

 
 

5. Overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen 
 

5.1. Overzicht van afgelopen jaar 

 
De stichting is in 2022 opgericht en feitelijk gestart met activiteiten. Eind 2021 is een kerstfeest 
georganiseerd voor kinderen die opgroeien in armoede. Deze activiteit is gedaan voor de oprichting van 
de stichting. Bij deze gelegenheid is wel de basis gelegd voor de oprichting van Stichting Gewoon 
Daarom. 
 
Alle kosten die voor het kerstfeest zijn gemaakt, zijn door bestuurders zelf betaald.  

 

In het eerste kwartaal van 2023 wordt het kostenoverzicht over 2022 gepubliceerd. 
 

5.2. Prognose voor de komende jaren 
 
De stichting heeft bij de start donaties geworven via het eigen netwerk van de bestuurders. Met dit 
bedrag zijn de feestjes gestart. 

 
Met verschillende aanbieders van kinderfeestjes zijn afspraken gemaakt over het kunnen boeken voor 
een gereduceerd tarief. Binnen een jaar verwacht de stichting 3 kinderfeestjes per week te organiseren: 
2 externe feestjes en 1 thuisfeestje. Een extern gevierd feestje wordt op een gemiddeld bedrag van 50 
euro gesteld, een thuis gevierd feestje op 25 euro.  
Dit betekent dat maandelijks 500 euro benodigd is om de feestjes te kunnen blijven organiseren.  

 
Eind 2022 wordt geëvalueerd of de aanvragen voor feestjes inderdaad zoals verwacht stijgen. Op basis 
van die ontwikkeling zal eind 2022 een begroting voor de komende 3 jaar worden gemaakt. 


