Beleidsplan Stichting Vlinders van Immanuel 2017
1.

Algemeen

De Stichting Vlinders van Immanuël is opgericht op 31 oktober 2016. De Stichting richt zich in haar activiteiten op
twee doelgroepen. De ene doelgroep betreft kinderen die vanuit een crisissituatie geplaatst worden in pleeggezinnen.
De andere doelgroep zijn ouderen en heeft betrekking op het bieden van activiteiten die bijdragen tot welzijn c.q.
zingeving.
Kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin, in een sfeer van liefde, geluk en begrip. Het gezin is de kern
van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen
in het bijzonder. (Verenigde Naties, Verdrag van de Rechten van het Kind, 1989) Hoewel dit een recht is voor alle
kinderen, laat de praktijk zien dat dit niet altijd zo is. Het aantal kinderen dat niet meer kan thuis wonen blijft ook in
Nederland schrikbarend hoog. De professionele jeugdzorg biedt in deze situaties opvang door kinderen o.a. te
plaatsen in pleeggezinnen.
Het samen koken en eten kan veel betekenen voor ouderen. Het is voor hen een afwisseling tijdens een soms eenzaam
leven. Ouderen die zich er niet toe kunnen zetten om voor zichzelf te koken of een maaltijd aan huis te laten komen,
kunnen weer eens zelf een gerecht maken dat herinneringen aan vroeger oproept. De geur van bijvoorbeeld griesmeelpudding of een lekkere pan snert wekt de eetlust op! En gesprekken komen gemakkelijker op gang als je samen aan iets
werkt, als je samen besluit wat te eten, boodschappen gaat doen en het tot slot lekker opeet. Op die manier worden
sociale banden aangehaald.

2.

Historie en aanleiding van de Stichting

Het is allemaal begonnen bij de passie van Karsten en Vera Blomvik voor kinderen. Hun hart werd al jaren geleden
geraakt door de vele kinderen die in crisissituaties terecht komen en niet meer thuis kunnen wonen. In 2014 hebben
Karsten en Vera besloten zich daarom aan te melden bij enkele professionele organisaties en hebben zich bereid getoond om kinderen op te vangen. Dit betekende dat zij hun woning verlieten en een nieuw pand aangekocht hebben
voor de opvang van deze kinderen. Inmiddels hebben zij al 20 kinderen tijdelijk opgevangen en hebben zij veel ervaring
opgedaan.
Naast de kinderen hebben zij ook een hart voor ouderen (veelal alleenstaand) die eenzaam door het leven gaan. In het
aangekochte pand is er ook ruimte om voor hen activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden.

3.

Wat wil de Stichting doen?

De Stichting wil de beschikbare woning in Maarn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug) inrichten en gebruiken
als een betrouwbaar gezinshuis. Daar zullen kinderen (in de leeftijdcategorie van 0 tot 10 jaar) die in
crisissituaties verkeren, geholpen worden aan een stabiele leefomgeving. De opvang van deze kinderen is
bedoeld voor korte perioden van maximaal drie maanden en voor de opvang van de kinderen wordt nauw
samengewerkt met erkende hulpverleningsorganisaties zoals pleegzorg You ke en Jeugdzorg Safe House. In
de stabiele omgeving in Maarn worden de kinderen voorbereid op een terugkeer naar hun ouders of
doorplaatsing naar langdurige pleeggezinnen.

Deze woning zal verder worden ingezet voor eenzame ouderen en alleenstaanden die bijvoorbeeld samen koken en
genieten van gesprekken bij een goede, voedzame maaltijd. Ouderen en alleenstaanden kunnen hier nieuwe sociale
contacten opdoen, waar ze samen plezier hebben en leren van elkaar. Daarmee worden ze uit hun (dreigende) isolement gehaald.
De activiteiten voor kinderen en ouderen worden door veel mensen als belangrijk werk beoordeeld en onder hen zijn
mensen die deze activiteiten ook als donateur willen ondersteunen. De Stichting biedt daarvoor de mogelijkheid.
De Stichting zal de aanvragen voor projecten beoordelen. Daarbij wordt nagegaan of deze projecten aansluiten op de
doelstelling van de Stichting. Hiervoor zal de Stichting fondsen werven.

Omdat dit het eerste jaar voor de Stichting is, is het nog moeilijk om gedetailleerd aan te geven wat er in
2017 gedaan zal kunnen worden. Gestreefd wordt om enkele projecten te selecteren, op te starten en uit te
laten voeren.
Bij de belastingdienst is een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als Algemeen Nut Beogende
Instelling. Wanneer de beschikking daarvoor ontvangen is, zijn giften voor onze donateurs fiscaal aftrekbaar.
De stichting is op 31 oktober 2016 aangevangen en heeft inmiddels verschillende projecten opgestart. In
2017 worden deze verder uitgewerkt en uitgevoerd. Er zal drie keer per jaar een nieuwsbrief worden
verzonden. Het biedt ons de mogelijkheid om, in beeld en woord, aandacht aan een project te schenken en
we blikken terug op de projecten die eerder aan de orde zijn geweest. Daarbij leggen wij op een
transparante wijze verantwoording af en berichten we over nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot
het werk van de Stichting. Ook op deze website zullen bezoekers vooraf en achteraf over de projecten
worden geïnformeerd.
Verder zullen we met inzet van sociale media en bijeenkomsten in gesprek gaan met mensen die meer
willen weten over de door de Stichting gekozen thema’s op het gebied van kinderen en ouderen en
overwegen het werk van de Stichting te ondersteunen.
Als Stichting zullen wij bij ons werk zoeken naar samenwerking met organisaties die in de betreffende regio
ook op dit thema actief zijn.
Wij zullen ons werk vanuit christelijke, sociale basis verrichten en laten ons leiden wat daarover is
opgenomen in de bijbel.

4.

Hoe brengt de Stichting haar werk onder de aandacht van donateurs?

De Stichting zal drie keer per jaar een nieuwsbrief verzenden. Het biedt de mogelijkheid om, in beeld en
woord, aandacht aan een project te schenken en er wordt teruggeblikt op de projecten die eerder aan de
orde zijn geweest. Daarbij leggen wij op een transparante wijze verantwoording af en berichten over nieuws
en ontwikkelingen met betrekking tot het werk van de Stichting. Ook op de website
www.vlindersvanimmanuel.nl zullen bezoekers vooraf en achteraf over de projecten worden geïnformeerd.
Verder zullen we met inzet van sociale media en bijeenkomsten in gesprek gaan met mensen die meer
willen weten over de door de Stichting gekozen thema’s op het gebied van kinderen en ouderen en
overwegen het werk van de Stichting te ondersteunen.
Tenslotte verwachten wij om via crowdfunding platforms haar activiteiten via projecten onder de aandacht
te brengen.
5.

Samenstelling bestuur
De Stichting kent drie bestuursleden:
De heer J. Stapel (voorzitter)
De heer J.J.H. Groenewold (penningmeester)
Mevrouw B. Branderhorst (secretaris)

6.

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur verrichten de werkzaamheden onbezoldigd.

7.

Financieel beleid en verantwoording.
De Stichting is op 31 oktober 2016 opgericht. De eerste financiële verantwoording zal plaatsvinden
over het verlengde boekjaar 31 oktober 2016 tot en met 31 december 2017. Deze zal te zijner tijd op
de website van de Stichting worden geplaatst.
De Stichting wil de inkomende gelden op een zorgvuldige wijze besteden. Het ligt in de bedoeling om
de gelden zo snel mogelijk in te zetten voor projecten. Het ligt niet in de bedoeling vermogen op te
bouwen.
Maarn, 15 februari 2017

