Beleidsplan Stichting "De Schuilplaats"
Singel 82A - 8601 AM Sneek

Inleiding
Stichting De Schuilplaats is een christelijke organisatie met als doel het, zonder winstoogmerk,
ondersteunen en begeleiden van personen in nood. De stichting richt zich voornamelijk op
inwoners van de Gemeente Súdwest-Fryslan die zich aan de rand van de samenleving bevinden.
Termijn van het beleidsplan
Dit beleidsplan betreft de periode 2019-2023.
Missie, visie en strategie
Niet overleven, maar een nieuw leven
De Stichting is in 2003 opgericht, nadat in korte tijd zeven dakloze mensen in Sneek door
ondervoeding en onderkoeling waren overleden. De hoofdactiviteit was het uitdelen van warme
maaltijden. Inmiddels zijn we ruim 16 jaar verder. Mede door de oprichting van andere instellingen
zijn er momenteel geen / weinig daklozen in SWF. De nood is nu anders, maar zeker niet minder
schrijnend. Door de veranderde situatie in de samenleving zien we naast armoede, veel
eenzaamheid en mensen met sociaal maatschappelijke problemen. Naast de warme maaltijden
bieden we praktische hulp, om de mensen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. De
motivatie om dit werk te doen is liefde voor onze medemens vanuit onze liefde voor God.
Visie
Als Stichting willen we
 Een plek bieden waar iedereen welkom is. De Schuilplaats is meer dan een plek waar gratis
maaltijden worden verstrekt: het is een plaats waar liefde en aandacht is, waar contacten
gelegd worden, waar indien mogelijk hulp geboden wordt en waar gebeden en uit de bijbel
gelezen wordt.
 Voorzien in de eerste levensbehoeften.
 Naast de praktische nood, willen we ook in de geestelijke nood, die bij veel mensen is,
voorzien. Het geven van liefde en aandacht zien wij dan ook als een eerste levensbehoefte.
 Zichtbaar zijn in de maatschappij, zodat we goed vindbaar zijn voor mensen uit de doelgroep.
 Door middel van voorlichting en presentaties in kerken, scholen en andere organisaties, willen
wij begrip kweken voor personen die door bepaalde omstandigheden in problemen zijn.
Daarnaast willen we jongeren wijzen op de keuzevrijheid en de gevolgen van verkeerde
keuzes.
Strategie
De stichting verwezenlijkt haar doel door:
 Het verstrekken van gratis warme maaltijden op maandag- en donderdagavond.
 Het uitdelen van brood op maandag- en donderdagavond en iedere zaterdag brood / broodjes
rondbrengen bij diverse adressen. Het brood is ter beschikking gesteld door verschillende
bakkers uit Sneek e.o.
 Het aanbieden van een Alpha cursus, voorafgegaan door een broodmaaltijd op
woensdagavond. Tijdens deze avonden wordt een eenvoudige Bijbelstudie gegeven en
kunnen mensen vragen stellen over het geloof.
 Het in noodgevallen aanbieden van tijdelijke voedselpakketten.
 Het verrichten van hand- en spandiensten voor genoemde doelgroep, bijvoorbeeld verhuizing
en het incidenteel voorzien van de noodzakelijke inrichting.
 Het begeleiden van hulpvragers naar instanties zoals justitie, kredietverlenende instellingen,
zorgcentra, GGZ instellingen en woningbouwverenigingen.
 Het bezoeken van mensen uit de doelgroep en incidenteel van gedetineerden.







Het begeleiden van hulpvragers op financieel gebied, altijd in overleg met de betreffende
bewindvoerder.
Het incidenteel organiseren van bijzondere activiteiten voor de doelgroep, zoals een BBQavond en een gratis haarknipochtend.
Contact met andere organisaties die zich op soortgelijk terrein bewegen, zodat we de
doelgroep optimaal van dienst kunnen zijn.
Zichtbaar zijn via website en media. Indien nodig zichtbaarheid vergroten.
Het geven van voorlichting.

Organisatie
Stichting De Schuilplaats is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01110522.
Tevens heeft de stichting een ANBI-status.
Het bestuur bestaat uit 7 personen: een voorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden.
De contactgegevens zijn:
Singel 82a, 8601 AM SNEEK
Email: info@deschuilplaats-sneek.nl
Voor hulpvragen: hulpverlening@deschuilplaats-sneek.nl
Telefonisch: 06 46595459
Vrijwilligers
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers, welke geen vergoeding ontvangen voor hun
werkzaamheden.
Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden.
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij instemmen met onze christelijke identiteit en van daar
uit een arm om iemand heen slaan en een luisterend oor bieden, zodat mensen zich gehoord
voelen en zich waardevol weten.
Fondswerving
De Stichting verwerft zonder winstoogmerk geldmiddelen vanuit bijdragen van donateurs
(particulieren, kerken en bedrijven), schenkingen, giften, legaten, collecten, subsidies en overige
fondsen.
Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van de Stichting wordt zodanig geadministreerd, dat de rechten en financiële
verplichtingen steeds kunnen worden gekend. De penningmeester van de Stichting archiveert en
beheert alle bescheiden, zodanig dat naslag en controle te allen tijde mogelijk is. De administratie
wordt jaarlijks door een accountants- c.q. administratiekantoor gecontroleerd.
Het vermogen wordt aangewend voor de volgende zaken:
 Inkopen voor de maaltijdverstrekking en overige artikelen ten behoeve van de doelgroep
 In bepaalde situaties voorzien van primaire levensbehoeften van de bezoekers
 Exploitatie van het huurpand (huur, energielasten, gemeentelijke belastingen en diverse
algemene kosten)
 Vergoeding van de door de vrijwilligers gemaakte kosten ten behoeve van de doelgroepen
 Financiering van huidige en toekomstige activiteiten en doelstellingen, ten behoeve van de
doelgroepen; de stichting zal voldoende vermogen aanhouden in verband met een evt.
aankoop van onroerend goed om dat, eventueel gezamenlijk met andere geïnteresseerde
hulpverlenende instanties, te exploiteren ten behoeve van de doelgroep.
 Ontwikkeling, onderhoud en aanpassing van de website en financiering van overige bank- en
kantoorkosten
Het aanhouden van het vermogen heeft als doel de continuïteit voor de komende 4 jaar te
waarborgen.

