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1.Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting SKIK in Twente.
Stichting SKIK in Twente doen voor een ander is opgericht op 23 oktober 2014 te Borne
(Statutaire zetel per heden Hengelo (Ov)). Stichting Skik in Twente wil
mantelzorggezinnen met opgroeiende kinderen een zorgeloze en onvergetelijke
vakantie bieden.
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de
statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de
bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de
belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut
Beogende Instelling.
ANBI
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 SKIK in Twente.
Jaap Komen, Voorzitter

2.Inleiding
In onze samenleving neemt mantelzorg een steeds grotere plaats in. In gezinnen waar
één van de kinderen of een ander gezinslid een beperking heeft of chronisch en/of
ernstig ziek is, is die mantelzorg zeer intensief. Zeker als de mantelzorger ook nog een
baan heeft. Kinderen in deze gezinnen zijn ook al van jongs af aan betrokken bij de zorg.
Eén op de vier jongeren in Nederland is jonge mantelzorger!
Voor deze gezinnen is het bovendien heel moeilijk om samen van een vakantie te
genieten en nieuwe energie op te doen. Want ook tijdens de vakantie gaat de zorg
gewoon door! Daarnaast kunnen veel van deze gezinnen zich ook financieel gezien
überhaupt geen (zorg)vakantie veroorloven.
Stichting Skik in Twente wil mantelzorggezinnen met opgroeiende kinderen een
zorgeloze en onvergetelijke vakantie bieden. Hierin staan ontzorging, vakantiebeleving,
plezier, gezelligheid en ontspanning centraal. Zo kunnen ook deze gezinnen samen
vakantieherinneringen opbouwen en energie opdoen voor de rest van het jaar. De
vakanties vinden plaats bij diverse locaties in Twente. Er worden allerlei activiteiten
georganiseerd voor de kinderen en voor de ouders, maar natuurlijk is het ook mogelijk
om gewoon lekker niets te doen, want ook dat is vakantie! Waar wenselijk en mogelijk
wordt de zorg voor het zieke of beperkte gezinslid overgenomen, zodat iedereen
optimaal kan ontspannen en genieten.
Om deze vakanties mogelijk te maken hebben we financiële middelen nodig. De
stichting Skik in Twente is dan ook voortdurend op zoek naar bronnen van inkomsten,
zodat we op korte en lange termijn vele van deze vaak overbelaste mantelzorggezinnen
een fantastische, zorgeloze vakantie kunnen bieden!
Het bestuur van de stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. Skik in Twente is een
stichting met een bestuur en alle inkomsten gaan naar het eigen goede doel.
Dit beleidsplan is bedoeld om de uitgangspunten van de Stichting Skik in Twente voor
2019 weer te geven en heeft als functie informatie te verschaffen aan haar vrijwilligers,
donateurs, sponsoren en andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor
het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van
de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt ieder jaar vastgesteld.

3. Visie, missie en doelstellingen
3.1 Visie en Missie
Visie
Stichting Skik in Twente wil geheel verzorgde vakanties bieden aan gezinnen met
opgroeiende kinderen in heel Nederland, waarvan tenminste één gezinslid permanent
zorgbehoevend is. Deze mantelzorgende gezinnen kunnen zonder (medische)
begeleiding niet samen op vakantie. Skik in Twente wil in die behoefte voorzien, juist
daar waar het gezinnen betreft die het aan financiële draagkracht ontbreekt.
Missie
Skik in Twente wil met haar all-inclusive zorgvakanties datgene bieden dat een vakantie
zo bijzonder maakt: gastvrijheid, rust, avontuur, privacy, comfort, culinair genieten,
entertainment, gezelligheid. Mantelzorgende gezinnen met opgroeiende kinderen
hebben tijdens zo’n vakantie bovendien behoefte aan professionele zorg, extra
veiligheid, begrip en lotgenotencontact, wanneer één of meer gezinsleden een
chronische, ernstige ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Skik
in Twente onderkent de essentie van een dergelijke, letterlijk zorgeloze vakantie, zodat
zij nieuwe energie kunnen opdoen voor het dagelijkse leven, dat voor hen in het teken
staat van continue zorg.
3.2 Overige waarden en overtuigingen
Overige waarden die de Stichting Skik in Twente hanteert in haar uitvoering van
activiteiten zijn:
Transparantie in de financiële middelen en bestedingen. De boekhouding van de
Stichting Skik in Twente moet transparant zijn zodat donateurs, sponsoren, fondsen,
zien hoe stichting Skik in Twente haar middelen inzet. Dit betekent onder meer
publicatie van de voortgang van de projecten en activiteiten op haar website, publicatie
van de begroting, en jaarlijks een financieel verslag inclusief evaluatie van de activiteiten
en gebeurtenissen.
Aangezien stichting Stichting SKIK in Twente geen winstoogmerk heeft, behoort volledig
(financieel) inzicht tot de belangrijkste informatiebronnen. Een goede administratie
begint bij het registreren van donateurs, giften, relaties (crediteuren en debiteuren),
communicatie en abonnementen.
3.3 Doelstellingen
•
•

Algemeen:
naamsbekendheid in Twente 40% in 2019
Financieel:
Fondsenwerving: in 2018 zullen wij plusminus € 60.000 aan fondsen geworven
hebben. Uit de laatste begroting blijkt dat we, als we 17 gezinnen per jaar een

•

•

•

•

vakantie willen bieden ongeveer € 75.000 nodig hebben. Derhalve stellen wij ons
als doel om tussen de € 70.000 en € 75.000 aan fondsen te werven in 2019.
Particulieren:
informeren over project, naamsbekendheid, fondsenwerven, donateurs en
vrijwilligers werven >> eind 2019 kent 40 % van de Twentenaren stichting Skik in
Twente, 30 % weet waar we voor staan, 80 % (van hen die weten wat we doen)
is zeer positief en enthousiast over onze doelen en we hebben 10 vrijwilligers die
we kunnen inzetten tijdens de vakanties.
Bedrijven: informeren over project, naamsbekendheid, sponsoren werven, club
van 100 samenstellen >> eind 2019 kent 40 % van de Twentse bedrijven stichting
Skik in Twente, 30 % weet waar we voor staan, 80 % is zeer positief en
enthousiast over onze doelen.
Scholen:
informeren, enthousiast maken om acties voor ons te organiseren, donateurs
werven >> eind 2019 kent 30 % van de Twentse scholen stichting Skik in Twente,
25 % weet waar we voor staan, 80 % is zeer positief en enthousiast over onze
doelen.
Pers (krant/weekbladen/tijdschriften):
informeren > naamsbekendheid genereren via persberichten, redactionele
stukken >> gedurende 2019 hebben we minimaal 2 persmomenten en 2
redactionele stukken in de diverse bladen/kranten gehad

4. Realisatie van doelstellingen
4.1 Werving van financiële middelen
Stichting Skik in Twente richt zich op de volgende bronnen ten aanzien van de werving
van financiële middelen:
•
•
•
•
•
•

Fondsen
Particuliere donateurs
Scholen
Bedrijven
Overige sponsoren
Festivals en evenementen

Hoe we de financiële middelen werven leest u in paragraaf 4.3
4.2 Communicatie en promotie
Voor communicatie over en promotie van stichting Skik in Twente, doelen en activiteiten
worden de volgende middelen ingezet:
•
•

•

•
•

flyer: geeft algemene informatie en wordt gebruikt voor de werving donateurs
en sponsoren
de website van de stichting Skik in Twente, www.Skiktwente.nl, wordt onder
meer gebruikt voor het laatste nieuws over acties en sponsoren, algemene
informatie, informatie over de mogelijkheden van schenken, donaties,
sponsoring en het opzetten van acties en het werven van gezinnen
beleidsplan: hierin worden de uitgangspunten van de stichting voor het
betreffende jaar weergegeven en heeft als functie informatie te verschaffen aan
zijn donateurs, sponsoren, vrijwilligers en andere belangstellenden. Tevens dient
het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en
activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het
beleidsplan wordt jaarlijks herzien en vastgesteld
aanwezigheid bij evenementen en festivals: om geld in te zamelen en de
naamsbekendheid van Skik te vergroten
De stichting gaat het ‘CBF certificaat’ aanvragen om zich naar buiten nog meer te
kunnen profileren als gezonde en professionele organisatie. Het CBF beoordeelt
instellingen op de onderdelen bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting,
communicatie, besteding van middelen en verslaggeving

4.3 Activiteitenkalender heden-2022
De belangrijkste beoogde activiteiten voor de komende drie jaar zijn:
•

•

het bieden van vakanties, 2 weken kerst-, 2 weken voorjaars-, 2 weken
meivakantie, 10 weken zomervakantie en 1 week herfstvakantie is totaal 17
weken 5 à 7 nachten. Het liefst met meerdere gezinnen tegelijk.
opstellen en uitvoeren communicatie/fondsenwerfplan en inrichten
wervingsorganisatie

•
•
•
•

•
•
•
•

het werven van donateurs; gehele jaar door
het werven van vrijwilligers; gehele jaar door
het werven van sponsoren (dit jaar 10)
werven van (basis)scholen, ook in het speciaal onderwijs, waar presentaties
gehouden kunnen worden waarmee we hen enthousiasmeren om bijv.
sponsorlopen, fancy-fairs e.d. voor ons te organiseren
het vervolmaken en steeds weer vernieuwen en voeden van de website
het aanschrijven van (particuliere) fondsen en stichtingen, goede doelen
loterijen
deelnemen aan zoveel mogelijk evenementen
het werven van gezinnen voor de Skik vakanties

4.4 Beheer en besteding van financiële middelen
Periodiek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur en de Raad van Toezicht over de inen uitgaande geldstromen. Het bestuur streeft naar volkomen transparantie. Stichting
SKIK in Twente is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet
blijken:
•

•
•

welke bedragen er (per bestuurder) aan reiskostenvergoeding 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, nml het mogelijk maken van vakanties.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31
december van het jaar daaraan volgend) 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 middels een ondertekening en dechargeert de
penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op
de website.

De stichting ontvangt geen subsidie.
4.4 ANBI-status
Stichting SKIK in Twente heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat een Stichting bij de
Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. 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.

5. Organisatie
5.1 Stichtingsgegevens
Naam: Stichting Skik in Twente
Statuten vastgesteld op: 23 oktober 2014
Ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel op: 24 oktober
2014
Nummer Kamer van Koophandel: 61740772
Fiscaal nummer: 8544.69.771
5.2 Contactgegevens
Stichting Skik in Twente
Prof Lorentzstraat 27
7557 AV Hengelo (Ov)
Email: info@Skiktwente.nl
website: www.skiktwente.nl
5.3 Werknemers
Niet van toepassing
5.4 Bestuur Stichting Skik in Twente
•
•
•
•
•

Voorzitter J.M. Komen
Secretaris M. van Driel
Penningmeester H.J.E. Hoogerhuis-Ouwens
PR en Communicatie: J.J. van Tellegen
Bestuurslid L. Kuster-Ressing

Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal tien maal per jaar samen voor een bestuursvergadering.
Hiervan worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
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 de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de Stichting SKIK in Twente
zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Alle inkomsten en uitgaven worden
beschreven in de jaarstukken. Na goedkeuring worden de jaarstukken op de website
geplaatst.
Bestuursleden zijn wel gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden
kilometers, niet zijnde naar bestuursvergaderingen, te declareren. Voor declaraties
wordt het standaardformulier “declaratie” gehanteerd, zoals opgesteld door de
penningmeester; Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren.
5.5 Raad van Toezicht
•
•
•

Rob Welten
Erwin Wigbold
Corine Böhmers

5.6 Ambassadeurs
Op dit moment heeft Skik in Twente nog geen bekende Twentenaar als ambassadeur. In
2019 zal er minimaal 1 bekende Twentenaar benaderd worden. Een ambassadeur is een
vrijwilliger die vanuit zijn maatschappelijke positie en netwerk invloed kan uitoefenen
voor stichting Skik in Twente om bijvoorbeeld media-aandacht te krijgen, vrijwilligers te
werven of steun te krijgen in natura of geld.
5.7 Vrijwilligers
Skik in Twente heeft vrijwilligers nodig ten behoeve van mankracht en creativiteit om
financiële middelen binnen te halen voor het mogelijk maken van vakanties. Elke
vrijwilliger die voor Skik in Twente werkt krijgt een vrijwilligerscontract. Het beleid met
betrekking tot onze vrijwilligers wordt vastgelegd in het Vrijwilligersbeleid dat eind 2019
klaar zal zijn.
5.8 Partnerorganisaties
Stichting Skik in Twente werkt samen met de Zwanenhof, ’t Keampke in de Lutte, Landal
Green Park B.V., Stichting Informele Zorg Twente, Revalidatiecentrum het Roessingh.
Mogelijke samenwerkingspartners: o.a. ROC Twente, Saxion, Zorggroep Sint Maarten,
Carint, De Twentse Zorgcentra, MEE, Branchebelang thuiszorg, SIZ.
5.9 Contact
Stichting Skik in Twente
Prof. Lorentzstraat 27
7557 AV HENGELO
Email: info@Skiktwente.nl

6. Financiele prognose 2019
Om de doelen van Stichting SKIK in Twente te realiseren is vermogen nodig. Er wordt
uitgegaan van baten en lasten, om de prognose inzichtelijk te maken.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

