BELEIDSPLAN STICHTING EVELLIUS
Naam stichting: Stichting Evellius
Oprichting: 28 december 2009
Zetel: Utrecht
Oprichtster: mevr. E.H.M.C. Beerkens
Doel van de stichting:
Het vergroten van het welbevinden van kinderen/jongeren of het ondersteunen
van instellingen die direct of indirect dit zelfde doel ondersteunen.
Met speciale aandacht voor:
kinderen/jongeren met een handicap of chronische conditie, initiatieven gericht op
‘herstel van het gewone leven’ en/of het vergroten van de kans om te kunnen
participeren in het gewone leven
kinderen/jongeren die vrijwilligers werk op zich nemen, tegemoetkoming in de
onkosten, waarbij het bedrag hoger kan worden naarmate het kind/de jongere ouder
in leeftijd wordt en het ‘langer volhoudt’ en in staat blijkt steeds meer mensen
(ongeacht de leeftijd) bij zijn/haar vrijwilligerswerk te betrekken
projecten voor en door kinderen/jongeren waarbij de sociale cohesie in de eigen
omgeving versterkt wordt
Doelgroep:
Kinderen- en jongeren tot en met 25 jaar of zij die blijvend in een afhankelijkheidspositie
verkeren.
Missie:
Stichting Evellius stelt zich ten doel om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun eigen
ontwikkeling, hun plek binnen de eigen omgeving en de grotere wereld.
Kernbegrippen hierbij zijn:
ontplooiing: jongeren ondersteunen om hun volle potentieel te ontwikkelen op fysiek,
cognitief, sociaal, emotioneel en spiritueel gebied
verbinding: kinderen en jongeren verbinden aan zichzelf, aan hun directe omgeving
en aan de hun omringende grotere wereld binnen, maar ook over, de grenzen van
cultuur, leeftijd, religie en geografie.
Voorbeelden hiervan zijn:
Individuen:
-

-

Een jongen met een autistisch spectrumstoornis wil graag leren snaarinstrument te
bouwen bij het Atelier voor Muziek en Ambacht, want dit geeft hem rust en de
mogelijkheid om zich beter te concentreren. Na afronding organiseert hij een
barbecue voor jongeren en begeleiders uit de Basisz en speelt dan op zijn
zelfgebouwde snaarinstrument.
Projectbegeleiding bij de Stichting

Groepen individuen:
-

Een groep meisjes die een toneelstuk willen doen over anorexia ‘als keuze’ versus
leukemie als een ziekte die je ‘overkomt’. Na een try-out/premiere voor bekenden en
vrienden, zullen zij op middelbare scholen in de regio dit toneelstuk willen uitvoeren.
Het project behelst ideeënontwikkeling, schrijven van het script, decorontwikkeling,
ontmoeten van ervaringsdeskundigen, inoefenen en uitvoeren van het toneelstuk,

opvang van vragen na het toneelstuk, etc. Regie, coördinatie en verantwoording in
samenspraak met volwassen vrijwilligers.
Projectbegeleiding bij de Stichting

-

Organisaties/Stichtingen:
Het bestuur van een jongerenorganisaties wil een deel van de locatie opknappen. De
bar moet vervangen. Ze gaan deze maken van afvalhout onder leiding van een
timmerman (vrijwilliger). Als tegenprestatie zullen de organisatie jongeren uit groep 8
van de basisscholen uit het dorp uitnodigen voor een sapjesdag.
Projectbegeleiding door het bestuur van de jongerenorganisatie zelf.
-

Een groep tienermoeders wil werkervaring opdoen en wil, in samenwerking met een
bestaand project, een koffiecorner opzetten en exploiteren.
Als tegenprestatie nodigen zij andere jonge moeders uit om taart te komen eten in de
koffiecorner.
Projectbegeleiding door de stichting waar deze jonge tienermoeders de koffiecorner
gaan opzetten.

Werkgebied:
Nationaal- en internationaal
Bestuur:
Voorzitter E.H.M.C. Beerkens
Bestuurslid C. Lamare
o Financiën
o Projectaanvragen
o Inhoudelijke begeleiding projecten
Bestuurslid P. Schouten
o Informatie- en communicatietechnologie stichting
o Inhoudelijke begeleiding projecten
Het bestuur neemt beslissingen op elk gebied.
Bestuurders krijgen geen vergoeding als bestuurslid; wel een onkostenvergoeding.
Bestuurders zijn niet juridisch aansprakelijk; hiervoor zal een verzekering afgesloten
worden.
Een comité van aanbeveling zal worden samengesteld. Het comité zal bestaan uit mensen
die bereid zijn op basis van hun expertise de stichting belangeloos te steunen en waar nodig
een gezicht naar buiten te zijn voor de stichting.
Communicatie: via
website
telefonisch contact
projectbegeleiding- en bezoek
vermelding bij lopende projecten
Fondsenwerving:
Het startkapitaal van de stichting zal worden gevormd uit een periodieke uitkering van de
oprichtster.

Fondsenbeheer/besteding/uitkering:
Administratie stichting:
alle inkomsten en uitgaven zullen verantwoord worden door het bijhouden van een
financiële administratie en het jaarlijks opstellen van een exploitatierekening en een
balans
uitvoering door externe administratiekantoor
controle door externe accountant
.
De inkomsten zullen worden besteed aan goedgekeurde projecten, nadat daaruit eerst de
voor het beheer van de stichting noodzakelijke kosten zijn bestreden. De beheerkosten
zullen in redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van
de stichting. De giften die de stichting ontvangt, staan ter vrije besteding van de stichting
overeenkomstig de doelstelling. Er wordt naar gestreefd om in ieder geval het rendement op
het geschonken vermogen binnen een jaar na ontvangst aan de doelstelling te besteden. Er
wordt echter naar gestreefd niet meer vermogen aan te houden dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van
de stichting.
Projecten:
Aanvraag
o Informatie via website stichting
o Korte check via website stichting
o Standaard format voor korte heldere aanvraag
o Informatie over wijze van rapporteren en administreren
Aanvrager
o Rechtspersoon bv een stichting/aanvraag via internetaanvraag en snel kort
kennismakingsgesprek
o Particulier(en)/jongere(n): afspraak voor kort kennismakingsgesprek/jongeren
begeleiden bij het doen van aanvraag
o De stichting zelf: over aanvraag wordt gestemd waarbij, indien van
toepassing, het bestuurslid/idee-eigenaar zich onthoudt van stemmen
Projectadministratie
o Standaardformulieren rapportage
o Standaardformulieren financiën
o Financieel boekhoudpakket Cash
Projecten kunnen worden ingediend door één ieder.
De ANBI-status wordt aangevraagd met ingang van de oprichtingsdatum en verleend op 28
april 2010
Utrecht, april 2010
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