Beleidsplan van Stichting "de Doel"
Rotterdam

2019 - 2024

1

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Gegevens Stichting de Doel

3

Doelstelling

3

Activiteiten

3 –4

Wijze van werving van gelden

5

Beheer van het vermogen

5

Werkwijze en activiteiten bestuur

5

Besteding van het vermogen

6

2

Gegevens Stichting
Naam:
Adres:
PCen plaats
Telefoon:
Email:
KvK nummer:
IBAN:

Stichting de Doel
Oosterhagen 247
3078 CL Rotterdam
010 4816893
dedoel07@gmail.com
24422934
NL35INGB 0005 3366 21

Doelstelling
De stichting heeft ten doel mensen te helpen om hun doel te bereiken en hun leven te verbeteren of
veranderen.Dit doen we door concrete hulp verlenen, vaardigheden aanleren met als resultaat
perspectief en hoop bieden.

Activiteiten
De stichting tracht haar doel te bereiken door het ontwikkelen en uitvoeren van concrete
activiteiten, het geven van voorlichting en het bieden van sociaal maatschappelijk ondersteuning
.Hiervoor biedt de stichting een breed scala van sociale, culturele en educatieve activiteiten, gericht
op kinderen, jongeren, (alleenstaande)moeders en volwassenen uit verschillende etnische
groeperingen. Speciale aandacht geeft de stichting met haar begeleiding aan (ex)gedetineerden en
problematische jongeren, de zogenaamde drop-outs.
Activiteiten voor Jongeren


Muziekproject:

De doelstelling van het project is jongeren op een laagdrempelige manier (gratis) bezig laten
zijn met muziek, als middel om de jongeren van onze stichting wat nader tot elkaar te
brengen en de sfeer te verbeteren van hun leefomgeving.


Jeugdkamp:

De doelstelling van het Kidz- en Jeugdkamp is de jongeren, waarvan de meeste uit
achterstandswijken komen, weg te halen uit hun benarde omgeving en ze in een andere
rustige, bosrijke omgeving vaardigheden aan te leren voor de bevordering van hun integratie
en participatie proces.
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Jeugd disco (limonadedisco)

Deze activiteit is voor de jeugd tot 15/16 jaar en zoals de naam zegt wordt hier geen alcohol
geschonken.


Huiswerkbegeleiding

Voor de jeugd is het belangrijk om het te ondersteunen bij het verbeteren van hun
schoolresultaten ende motivatie en werkhouding van jongeren te stimuleren, het gaat hier
wel om hun toekomst. De deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen en het risico van
voortijdig schoolverlaten en drop-out wordt zeer sterk teruggebracht tot vrijwel nul.
Activiteiten voor vrouwen
Door het geven van voorlichting aan vrouwen om hen zo door kennis en cultuur overdracht
uiteindelijk te komen tot participatie en integratie in de Nederlandse maatschappij.
Activiteiten voor mannen
Door het geven van voorlichting aan mannen om hen zo door kennis overdracht, hun te infomeren
hun rol als echtgenoot en als vader zo goed mogelijk te vervullen.
Activiteiten voor kwetsbaren


Hulp en advies (spreekuur)

Mensen een luisteren oor bieden en ook helpen bij zoeken naar een oplossing. Dit kan soms
door activiteiten binnen onze stichting of door, doorverwijzing naar andere instellingen.


Voorlichting HIV

Met dit project willen we mensen bewust maken en stimuleren om wat openen te praten
over HIV/Aids en ander SOA's door middel van informatiebijeenkomsten.


Soepbus

De doelstelling van de soepbus is om mensen (dak- en thuislozen) te bereiken en hen te
helpen om hun leven te verbeteren en weer op de rails te krijgen.


Voedselbank

De groep die heel weinig te besteden heeft en daardoor in de problemen komt, proberen we
bij de Voedselbank aan te melden. Hierdoor kunnen ze goed gebruik maken van de
voorziening die er al is voor slachtoffers van de armoede. Aanvullende hierop hebben we
ook binnen de stichting nog beperkte mogelijkheden waar zij gebruik van kunnen maken,
zoals een maaltijd voor weinig of geen geld.
Het initiëren, opzetten of verbreden van projecten en activiteiten wordt gedaan op sociaalmaatschappelijk vlak, sport, cultuur, media, zang, muziek en educatie. Op deze manier wil de
stichting het integratie- en participatieproces bevorderen en aan de ontwikkeling en ontplooiing van
individuen of groepen bijdragen.
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Wijze van werving van gelden
Stichting "de Doel" ontvangt haar inkomsten door middel van:
- Erfstelling, legaat, of schenking
- Bijdragen in geld, van welke aard ook, al dan niet vrijwillig
- Subsidies, renten en andere baten.

Beheer van het vermogen
Stichting "de Doel" heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen te weten, een voorzitter een secretaris en penningmeester.
Voorzitter:
Mw. RL Pinedo
Secretaris:
Dhr. I. Olabanji
Penningmeester:
Dhr. A. Desiores
Alle bestuursleden wonen in Rotterdam.

Werkwijze en activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal drie maal per jaar bijeen en ook als ten minste twee bestuurders een
bestuursvergadering wensen, hiervan worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden
2. Het opzetten en begeleiden van projecten
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn
onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
3. Beheren van gelden
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
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Besteding van het vermogen
1. Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting "de Doel".De inkomsten
van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere
stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doestelling hebben als de eigen
stichting.
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

Rotterdam, februari 2019
Stichting de Doel
Mw. R.P. Pinedo, voorzitter
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