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1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen.
Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen is opgericht op 20 juni 2014 te Stein (statutaire zetel:
Sittard). De Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen ondersteunt gezinnen die de eindjes niet
meer aan elkaar kunnen knopen.
Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een
ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken
van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften
en schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:


Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting



Werkzaamheden (projecten) van de stichting



Financiën • De manier waarop de Stichting geld werft



Het beheer van vermogen van de stichting



De besteding van het vermogen van de stichting



Het functioneren van het bestuur

Het bestuur van Stichting Éngele van Zitterd- Gelaen.

Frank Philips, voorzitter
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2. Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens
Statutaire naam:

Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen

Organisatietype:

Stichting Opgericht: 20 juni 2014

KvK nummer:

60912030

Banknummer (IBAN):

NL13 RABO 0187 6933 66

Fiscaal nummer (RSIN):

8541 16 576

Bezoekadres:

Pastoor Jacobsstraat 16a, 6133 AM Sittard

Telefoonnummer:

06 – 19572732

Website:

www.evzg.nl

E-mail:

info@evzg.nl

Werkgebied:

Regionaal: Gemeente Sittard- Geleen en op aanvraag

Bestuur

De Éngele van Zitterd–Gelaen:
Naam: Monique Zandkuijl – de Jong, geb. datum. 25-08-1964
Naam: Jolanda Simons geb. datum 10-04-1974
Bestuur:


Voorzitter:

Frank Philips, geb. datum 29-12-1977



Penningmeester:

Sandra Oberdorf, geb. datum 26-05-1964
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3. Missie, visie en ambitie
De missie van de Stichting De Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen is het ondersteunen van
gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Wij streven ernaar deze
mensen net dat ene steuntje te kunnen geven dat ze nodig hebben en ervoor zorgt dat ze
het over een tijd weer helemaal zelf kunnen. We kijken dus naar de behoefte van de persoon
zelf en proberen daar onze hulp op aan te passen.
Onze visie: In onze samenleving heerst armoede en steeds meer mensen hebben niet meer
de mogelijkheid om dagelijks een fatsoenlijke maaltijd op tafel te kunnen zetten. Wij willen
daarom deze gezinnen helpen met onze zogenaamde “Éngele pakketten” waarmee we een
bijdrage leveren aan een dagelijkse broodmaaltijd en warme maaltijd. Naast levensmiddelen
zorgen we ervoor dat gezinnen bij ons terecht kunnen voor kleding en huisraad
Onze ambitie: Naast het leveren van voedselpakketten en kleding en huisraad ondersteunen
wij gezinnen in de vorm van begeleiding naar de diverse instanties. Ook stellen wij kritische
vragen als deze instanties zich niet aan hun afspraken houden en volgen we onze cliënten
tijdens hun traject. Wij doen dit alles met een klein netwerk van vrijwilligers die, elk met hun
ervaring en expertise, zijn of haar aandeel levert. We zijn continu op zoek naar sponsoring,
in de vorm van levensmiddelen, kleding, huisraad of financiële bijdragen. Wij streven ernaar
deze mensen net dat ene steuntje te kunnen geven dat ze nodig hebben en ervoor zorgt dat
ze het over een tijd weer helemaal zelf kunnen.
Korte termijn ambitie We kijken naar de behoefte van het individu en proberen daar onze
hulp op aan te passen. De Éngele van Zitterd–Gelaen werken onafhankelijk van de voedselof kledingbank maar ondersteunen de gedachte om verspilling te vermijden en te helpen bij
diegenen die het nodig hebben. Dit proberen wij voor eenieder die onze hulp nodig heeft te
blijven doen.
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4. Doelstellingen

Doelstelling
Onze doelstelling is het helpen van gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen
knopen door middel van Éngele voedselpakketten en begeleiding naar en met instanties
Maatschappelijk vraagstuk
Ons initiatief is gebaseerd op het vraagstuk "Hoe kan ik gezinnen die het moeilijk hebben om
in de dagelijkse behoeften te voorzien helpen en hun nood draaglijker maken”
Doel en het bereiken hiervan
Wij proberen deze gezinnen te helpen met ons zogenaamde “Éngele pakketten” waarmee
we willen zorgen voor een bijdrage aan een dagelijkse broodmaaltijd en warme maaltijd.
Naast levensmiddelen zorgen we ervoor dat gezinnen bij ons terecht kunnen voor kleding en
huisraad. U kunt zich voorstellen dat een gezin met kleine kinderen in de groei iedere keer
weer opziet tegen de kosten van kleding en schoenen.
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5. Doelgroep en betrokkenheid doelgroep
Beschrijving doelgroep Onze doelgroep zijn gezinnen en mensen die qua leeftijd en
achtergrond heel verschillend zijn. Hier maken wij geen onderscheid in.
Betrokkenheid doelgroep
Wij proberen via social media, berichten in regionale media en met mond tot mondreclame
mensen te attenderen op onze stichting.
Wij betrekken de doelgroep door naar ze te luisteren en ze onbevooroordeeld tegemoet te
treden met hulp en raad. De meeste mensen hebben een schaamtegevoel omdat ze in deze
situatie terecht gekomen zijn dat ze hulp nodig hebben. Vaak zijn het ook schrijnende
verhalen achter de situatie dat ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.
6. Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen zich inzetten door gedoneerde spullen te sorteren en op te bergen in
onze “winkel”, koffie, thee, soep schenken voor de cliënten die een Éngele pakket komen
ophalen of het zoeken naar spullen zoals huisraad, kleding in onze voorraad gedoneerde
spullen. Ook bieden zij een luisterend oor door zonder oordeel de mensen te woord te staan
en hulp te bieden voor zo ver dat past in onze missie.
Verder zijn de Éngele zelf, het bestuur en alle andere vrijwilligers onbezoldigd.
De Éngele en het bestuur proberen fondsen te werven door bekendheid te geven aan de
stichting en onze missie uit te dragen waar dat mogelijk is. Dit kan door social media,
regionale media of mondeling.

Enkele voorbeelden uit de media:
https://uitsittardgeleen.nl/profielen/hogeschool-zuyd/inzamelingsactie-engele-van-zitterd-gelaen
Https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200407_00155344/engele-van-zitterd-gelaen
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20200111/een-flinke-kar-vol-voor-de-engele-van-zitterdgelaen/
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7. De manier waarop de Stichting geld werft

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie, bijdrage
van activiteiten, fondsenwerving en snuffelmarkten.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals
tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met
donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het
werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld via brieven,
telefonisch, het inzetten van multimedia en social media. Het voeren van acties voor het
verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of
organisaties.
Daarnaast organiseren we twee keer per maand een Snuffelmarkt waarbij onder andere de
intentie is om mensen die net buiten de doelgroep vallen de mogelijkheid te geven ons te
bezoeken en kleding en huisraad te kopen tegen een klein bedrag. Daarbij kunnen ze ook
kennis maken met de Stichting en haar vrijwilligers. De inkomsten die hiermee gegenereerd
worden komen ten gunste van de Stichting en worden dan later besteed aan Éngele
pakketten.
Kleding die door ons niet (meer) gebruikt kan worden, wordt verkocht aan kleding opkopers.

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.





Donateurschap: Geld of spullen/levensmiddelen geven
Giften: Geld geven voor een goed doel
Opbrengst snuffelmarkten
Opbrengst verkoop kleding

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.
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8. ANBI-status Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen

Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat een Stichting bij
de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info
over kunt u lezen via
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzonde
re_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algeme
en_nut_beogende _instellingen.
Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op
het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en
vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft
aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is
ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de
inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een
beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend
zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.

De Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen heeft de ANBI-status en kan daarom gebruik maken
van de fiscale voordelen, zoals:







Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger
geen schenkbelasting te betalen.
Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden
een gift aan een ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de
donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. • Voor donateurs van
culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende
voorwaarden:




De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%eis.
De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.
De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen
aan de integriteitseisen.
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De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen
van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn
van gescheiden vermogen.
De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het
werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met
een soortgelijk doel.
De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

10. Het beheer en de besteding van het vermogen

Stichting Éngele van Zitterd–Gelaen is verplicht een administratie voeren. Uit deze
administratie moet blijken: •
-

-

Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden
zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het
beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en
omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de Stichting.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31
december van het jaar daaraanvolgend) wordt door de penningmeester de
boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de
winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en
lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en
controleert de stukken en keurt de stukken goed met een ondertekening en
dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan
gepubliceerd op de website.
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11. Communicatie

Ieder jaar zal Stichting Éngele van Zitterd – Gelaen haar doelgroep op de hoogte houden
van de ondernomen activiteiten/projecten via:
Een financieel jaarverslag
Een kort inhoudelijk jaarverslag
Social media berichten (Facebookpagina)

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer.
Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het activiteitenverslag geeft kort en bondig
de activiteiten weer die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen.
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