BELEIDSPLAN STICHTING INLOOPHUIZEN AMERSFOORT
elk mens is waardevol
Visie
Er is behoefte aan een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Juist in een
stedelijke samenleving als in Amersfoort is het van groot belang dat er plaatsen zijn
waar (kwetsbare) mensen ontvangen worden in een zo laagdrempelig mogelijke
omgeving. Deze visie wordt gevoed vanuit het christelijke principe van
barmhartigheid en naastenliefde.
Missie
Creëren van voorwaarden en mogelijkheden om (kwetsbare) mensen te ontvangen
en in hun kracht te zetten.
Doelstelling
“Elk mens is waardevol”. Door middel van een netwerk van inloophuizen wil de
Stichting Inloophuizen Amersfoort ontmoetingsplaatsen aanbieden waar mensen
vrijblijvend kunnen binnenlopen. Waar men in contact kan komen met wijkbewoners
om ervaringen te delen en herkenning te vinden en door een wijd scala aan
activiteiten mensen in hun kracht gezet worden. Op deze manier wil de Stichting een
huiskamer voor de wijk zijn en zodoende bijdragen aan kwaliteit van leven in de wijk.
De Stichting wil open staan voor alle inwoners van Amersfoort en maakt geen
onderscheid naar ras, geslacht, geloofsovertuiging,
herkomst of seksuele
geaardheid van vrijwilligers en bezoekers van de inloophuizen.
Wat verstaan wij onder inloopwerk?
Inloophuizen houden zich bezig met het uitvoeren van activiteiten (of ondersteunen
die) op de volgende gebieden:
a. sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die
algemeen toegankelijk zijn en die bevorderlijk kunnen zijn voor de
maatschappelijke participatie en/of ontplooiing van individuen en/of groepen;
b. activerende en ondersteunende activiteiten die gericht zijn op bevordering van de
leefbaarheid en het welzijn van (groepen van) burgers in hun woon- en
leefomgeving en/of op de participatie aan en emancipatie in de samenleving van
(groepen van) burgers;
c. het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk.
De stichting vanaf de oprichting / activiteitenverslag 2015
De Stichting Inloophuizen Amersfoort is opgericht in juni 2015. De initiatiefnemers tot
de oprichting van deze stichting zijn de rooms-katholieke parochie van Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort met haar Parochiële Caritas Instelling, de Diaconie van de
Protestantse Gemeente van Amersfoort én de Diaconie van de Protestantse
Gemeente van Hoogland/Amersfoort-Noord.
In artikel 2 van de oprichtingsakte van de stichting is de doelstelling als volgt
geformuleerd:
1. De stichting heeft ten doel:
• het opzetten en onderhouden van een netwerk van inloopplekken met
ieder een
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karakter dat bij de wijk hoort;
• coördinatie van het inloopwerk;
• kwaliteitsbewaking;
• het werkgeverschap van de beroepskrachten;
• eigenaar/huurder onroerend goed ten behoeve van het inloopwerk;
• fondswerving voor het algemene inloopwerk;
• opzetten centrale acties;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. Trefwoorden bij de doeluitoefening en de wijze waarop het doel bereikt wordt
zijn: ontmoeten, bevorderen, faciliteren inloopwerk, christelijke traditie en
oorsprong.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel
toegestaan baten te realiseren, mits deze baten worden gebruikt ter
bevordering van het doel van de stichting.
Sinds de oprichting is hard gewerkt om per 1 januari 2016 daadwerkelijk het
inloopwerk in Amersfoort te kunnen aansturen. De noodzakelijke basisvoorwaarden
zoals huishoudelijk reglement, website, ANBI-status, werknemersvoorzieningen
enzovoorts zijn of worden binnen korte tijd gerealiseerd.
De Stichting zal per 1 januari 2016 Ontmoetingscentrum De Herberg in de wijk
Nieuwland, Inloophuis Schothorst in de wijk Schothorst én het Diaconaal
Aandachtcentrum aan de Zuidsingel 5 in het stadscentrum onder haar hoede nemen.
Inloophuis De Ontmoeting in de wijk Kattenbroek hoopt de stichting in een later
stadium te mogen verwelkomen.
Beleidsvoornemens
In de voorliggende periode wil de stichting allereerst tot een solide basis komen voor
de bij haar aangesloten inloophuizen. Daartoe zet de stichting zich in om:
- de gelden te beheren die vanuit de kerken haar zijn toevertrouwd;
- subsidies te verwerven voor projecten en activiteiten;
- een goed werkgever te zijn voor de beroepskrachten;
- een vrijwilligersbeleid neer te zetten dat voorziet in werving en scholing;
- zorg te dragen voor huisvesting van de inloophuizen;
- jaarlijks een sluitende begroting en heldere jaarrekening te presenteren;
- jaarlijks verslag te doen van activiteiten en projecten en de voortgang binnen de
stichting en binnen de aangesloten inloophuizen.
Naast het leggen van een solide basis voor de aangesloten inloophuizen is het de
ambitie van de stichting in de komende jaren om:
- inloopactiviteiten te initiëren en ondersteunen in de wijken van Amersfoort waar
geen inloophuis aanwezig is;
- een duidelijke plaats te verwerven binnen de sociale kaart van Amersfoort;
- het draagvlak van de stichting te verbreden;
- contact te leggen met soortgelijke initiatieven.
Fondsenwerving
Op dit moment is de belangrijkste bron van inkomsten de bijdrages van de
diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort en van de Protestantse
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Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord en de bijdrages van de rooms-katholieke
Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en haar Parochiële Caritas Instelling.
Hiernaast is er nog sprake van andere fondsen. De Stichting legt zich erop toe om in
de komende jaren de fondsenwerving te versterken en te verbreden.
Beloning
Stichting Inloophuizen Amersfoort is een organisatie waar in het dagelijks bestuur en
in de aangesloten inloophuizen vele vrijwilligers werkzaam zijn die daarvoor geen
geldelijke beloning ontvangen. De Stichting vergoedt onkosten die door vrijwilligers
en bestuurders zijn gemaakt in de uitoefening van hun functie. Slechts kosten die
daadwerkelijk zijn gemaakt worden vergoed onder overleg van bewijs van betaling.
Alleen de coördinatoren ontvangen bezoldiging voor hun inzet. De coördinatoren
hebben een betaalde deeltijdbaan in dienst van de Stichting, tezamen ca 1,3 fte (zie
verder Begroting 2016-2020). Hun arbeidsvoorwaarden volgen de cao Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening.
Vermogen
Het bestuur van de Stichting Inloophuizen Amersfoort beheert het (eventuele)
vermogen conform de stichtingakte (artikel 3 van de statuten):
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. inbreng, mogelijk gelabeld of toegewezen aan een vooraf bepaald doel,
vanuit Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogland/AmersfoortNoord, Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort , Rooms
Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. subsidies en donaties;
d. alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
3. Gerealiseerde baten als bedoeld in artikel 2 lid 3, dienen binnen redelijke
termijn ten goede te komen aan het doel van de stichting.

Organisatie
Kenmerkend voor de stichting is een duidelijke verdeling van taken en
verantwoordelijkheden tussen het (centrale) bestuur en de programmacommissies
van de inloophuizen.
Het bestuur van de stichting zet zich primair in voor de basisvoorwaarden voor de
aangesloten inloophuizen en voor coördinatie van werkzaamheden. Het bestuur is de
werkgever van de beroepskrachten.
De leden van het bestuur, dat uitdrukkelijk functioneert zonder last of ruggespraak,
worden aangedragen door de oprichtende kerken en door de programmacommissies
van de inloophuizen. In deze eerste fase van het bestuur functioneren zes leden, te
weten:
dhr. Alex Baarslag, voorzitter
dhr. Peter Bennink, secretaris
dhr. Pieter-Jan Hamers, penningmeester
mevr. Angelique Liebens, lid
dhr. Bert van Houdt, lid
dhr. Klaas van der Horst, lid.
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De programmacommissies van de inloophuizen zijn verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken binnen hun huis. Zij werken vanuit een beleidsplan voor
hun eigen locatie. De beleidsplannen van Ontmoetingscentrum De Herberg en
Inloophuis Schothorst zijn inzichtelijk via de betreffende websites (zie hieronder).
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten
van de Stichting. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Alle
opbrengsten uit door de Stichting georganiseerde activiteiten komen geheel ten
goede aan haar doestelling.
Enig liquidatiesaldo van de Stichting zal conform het bepaalde in artikel 12 lid 6 van
de statuten van de Stichting worden besteed ten behoeve van een ANBI met een
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Het post- en bezoekadres van de Stichting is: Watersteeg 85, 3824 EL Amersfoort.
Aangesloten Inloophuizen
Bij de Stichting Inloophuizen Amersfoort zijn per 1 januari 2016 drie inloophuizen
aangesloten:
 Diaconaal Aandachtscentrum (DAC), Zuidsingel 5, 3811 HA Amersfoort
 Inloophuis Schothorst, Batostraat 2, 3813 LK Amersfoort
website: www.inloophuisschothorst.nl
 Ontmoetingscentrum De Herberg, Watersteeg 85, 3824 EL Amersfoort
website: www.herbergnieuws.nl
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