Beleidsplan - Stichting Janneke’s Droom
1) Inleiding
Dit is het beleidsplan van Stichting Janneke’s Droom, gevestigd te Tilburg. Dit plan is een
publicatie in het kader van de ANBI regeling zoals opgesteld door de Nederlandse
Belastingdienst.
De stichting is opgericht in 2XXX en richt zich zoals u in de doelsteling kunt lezen, op gezinnen
met MCG kinderen. Alle activiteiten beperken zich tot Tilburg en omgeving.
In het plan vindt u een overzicht van de doelstelling van de stichting, de vormen van
fondsenwerving en de bestedingen. Dit plan al jaarlijks worden geactualiseerd.

Hoogachtend,
Stephan Plomp
Voorzitter
Tilburg, 01 februari 2015

2) Gegevens organisatie
a)
b)
c)
d)

Naam
: Stichting Janneke’s Droom
Adres
: Lochemstraat 89 / 5045 WT Tilburg
Contact : info@jannekesdroom.nl
Bestuur : - Voorzitter – Stephan Plomp;
i) Secretaris – Edward Maitimo;
ii) Penningmeester – Daniëlle Plomp-Bekkers;
iii) Vrijwilligers:
De stichting heeft een beperkt en wisselend aantal vrijwilligers, die hun
ondersteuning verlenen bij eventuele door de stichting geplande en/of
uitgevoerde activiteiten.

3) Doelstelling
Stichting Janneke’s Droom zet zich in voor gezinnen met meervoudig complex gehandicapte
(MCG) kinderen om alle gezinsleden een zo normaal mogelijk gezinsleven te laten voeren.
Bovenstaande ondersteuning kan bestaan uit het persoonlijk en/of financieel ondersteunen van
bij het formuleren en/of indienen van aanvragen, het aanschaffen van hulpmiddelen of
aangepast speelgoed alsmede het organiseren van “evenementen” ten behoeve van
kennisdeling of ontspanning van gezinnen binnen de bovenstaande doelgroep.
4) Winstoogmerk
Stichting Janneke’s Droom heeft geen winstoogmerk en alle geworven fondsen en donaties
komen geheel ten goede aan de gestelde doelen en uitgevoerde acties. Bestuur en vrijwilligers
verlenen hun ondersteuning om niet of doneren de ontvangen vergoeding aan de stichting.
5) Activiteiten 2014
Omdat alle acties van de stichting worden gepland, gecoordineerd en veelal worden uitgevoerd
door het uit drie personen bestaande bestuur, zijn de mogelijkheden tot zowel fondsenwerving
alsook promotionele en ondersteunende activiteten beperkt.
a. Fondsenwerving:
In 2014 heeft Stichting Janneke’s Droom slechts een actie ter fondsenwerving kunnen
uitvoeren; deelname aan de Dickensmarkt in Drunen. Zij heeft zicht daar gepresenteerd op
het zgn. “Goede Doelenplein” en heeft geld ingezameld d.m.v. loten in enveloppen. De
prijzen hiervoor zijn gratis ter beschikking door bedrijven en particulieren en verzameld in

de jaren 2011-2012. Naas teen zeer beperkt aantal vaste donateurs heeft de stichting een
eenmalige donatie ontvangen van een vrienden fietsgroep.
b.

Ondersteunende acties 2014 (aan doelgroep):
Op basis van de geworven fondsen in 2013, had de stichting de mogelijkheid in 2014 twee
MCG kinderen uit Tilburg van hulpmiddelen (aangepaste zitzak) en aangepast speelgoed
(aangepast activity centre) te voorzien. Daarnaast heeft de stichting een mediatheek
gedoneerd aan het vakantieprojekt van Koninklijke Visio te Breda.

6) Financiën 2014
Baten
a) Donateurs 2014

: € 345,00

b) Eenmalige donatie

: € 1.000,00

c) Baten fondsenwerving

:€

470,35
€ 1.815,35

Lasten
a) Aangepast spelmateriaal

: € 572,82

b) Aangepaste zitzak

: € 597,62

c) Mediatheek

: € 399,29

d) Website hosting

:€

34,00

e) Kosten rek. courant

:€

13,13
€ 1.616,86

Saldo rekening courant (31.12.2014):

7)

€ 7.287,64

Geplande activiteiten 2015
Voor 2015 zijn (onder voorbehoud) een “brusjesdag” (evenement waarbij de niet
zorgkinderen central staan) en een familiedag, waarbij ook de MCG kinderen worden
betrokken. Voor fondsenwerving wordt eventeel een nieuwe deelname aan de
Dickensmarkt overwogen. Beslissingen over deelname aan overige evenementen ten
behoove van fondsenwerving zullen op adhoc basis worden genomen.

