
 

Beleidsplan Stichting Klara 2018 – 2022. 
 
Inleiding: 
Op 23 januari 2007 is Stichting Klara opgericht met als doelstelling het verlenen van financiële 
ondersteuning en donaties aan instellingen, welk een algemeen maatschappelijk belang nastreven. 
Later is dat beperkt tot Stichting Juutsom. 
 
 
Doelstelling. Artikel 2 lid 1. 
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning en donaties aan Stichting 
Juutsom en haar cliënten en/of hulp en bijstand geven  in noodsituaties en voorts het verrichten van 
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zij, 
alles in de ruimste zin des woords. 
Het bestuur van de Stichting besluit aanvullend, dat financiële ondersteuning en donaties voor meer 
dan 95% moeten toekomen aan de doelstellingen.  
 
 
Werven van gelden: 
- het jaarlijks ontvangen van donaties  
- de opbrengst van de verkoop van speciale Klara producten, welke geproduceerd worden door de 

clienten van St. Juutsom of een eigen Klaraproduct is,  in het Vers&Lekker winkeltje beheerd door 
St. Juutsom.  

- het verkrijgen van giften 
- fondsenwerving voor grotere projecten 
- andere financiële wervingsacties 
 
 
Beheer en besteding van het vermogen: 
Het bestuur van de Stichting houdt een administratie bij, die voor alle bestuursleden toegankelijk is en 
up to date. Alle schenkingen worden besproken binnen het bestuur. Teneinde substantiële giften te 
kunnen doen bij noodsituaties, zal de Stichting een vermogen aanhouden van tenminste € 3000,00. 
Om te voorkomen dat de Stichting een te groot vermogen opbouwt, wordt een bovengrens 
aangehouden van € 30.000,00.  Zodra het vermogen groter zal zijn dan  dat bedrag zal besteding 
dienen plaats te vinden overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting. Iedere bestuurder is 
gemachtigd daartoe een voorstel te doen.  
Twee bestuursleden hebben beschikking over de bankrekening. Kantoor wordt gehouden ten huize 
van de voorzitter. De penningmeester kan een persoon aanwijzen die de administratie voert.  
Jaarlijks stelt het bestuur een jaarrekening op. 
 
Kosten: 
Teneinde de donaties en schenkingen te besteden overeenkomstig de doelstelling van de Stichting is 
overeengekomen dat tenminste 95% van de donaties en schenkingen besteedt dient te worden aan 
de doelstellingen. Het is beleid van de Stichting dat er zo weinig mogelijk kosten gemaakt worden. 
Alleen de noodzakelijke ten behoeve van een goede administratie voeren en ten behoeve van 
promotie. Alle uitgaven worden binnen het bestuur overlegd. 
 
 
 



 

 

Bestuur: 
Van toepassing zijn de statuten: 
Aanvullend komt het bestuur overeen dat 
- Eisen worden gesteld aan de bestuurders in het kader van integriteit. 
- Bestuurders en alle direct betrokkenen, evenals de schenkers, mogen niet aanzetten tot haat of 

het gebruik van geweld, noch mogen zij hiervoor in de voorliggende jaren hiervoor zijn 
veroordeeld. 

- De Stichting kan indien nodig een Verklaring Omtrent Gedrag eisen. 
- Van bestuurders en betrokkenen wordt verwacht dat zij integer zijn. 
- Het overtreden van deze eisen leidt tot ontslag van de betrokken bestuurder. 
 
Bezoldiging bestuurders: 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Eventuele onkosten worden op declaratiebasis vergoed na 
goedkeuring door de voorzitter en penningmeester. 
 
Plannen. 
Voor de komende jaren zal op dezelfde wijze gewerkt worden als de jaren hiervoor. In overleg met de 
directie van Juutsom worden plannen gemaakt ter ondersteuning van de activiteiten van Juutsom. Het 
betreft ondersteuning door een bijdrage in activiteiten, zoals vakantie, Sinterklaas en andere 
specifieke gelegenheden waarin de kinderen / deelnemers van Juutsom centraal staan. En in het 
realiseren van zaken, die een bijdrage leveren aan het welzijn van de kinderen / deelnemers maar 
niet direct uit de zorgkosten betaald kunnen worden. Zaken zoals de speelweide, paardrijbak, auto 
etc. 
 
Voor 2018 staat er op het programma een bijdrage te leveren aan het realiseren van een tuinkas, 
zodat een aantal deelnemers van de dagbesteding, die graag tuinwerk doen ook in de 
wintermaanden en bij slecht weer regelmatig bezig kunnen zijn met het (moes)tuinwerk. Ze kunnen 
dan vroeger groente uitzaaien in de kas om het later in de moestuin te planten. Het tuinseizoen wordt 
dan langer voor hen. 
 
Andere projecten, waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden zijn: 
- Een opberghok annex aparte fietsenstalling voor de deelnemers aan het project ‘op kamers bij 

Juutsom’ is ook een van de wensen. Zij moeten leren om zelfstandig te zijn en dat houdt ook in 
voor hun eigen spullen te zorgen w.o. het opbergen van extra spullen en hun fietsen en scooters. 
Dat in combinatie met creëren van een ‘eigen terras’ voor deze doelgroep zou hun meer middelen 
geven om zo veel mogelijk ’op zichzelf te zijn’.  

- Hoewel de meeste kinderen wel een eigen telefoon en ipad hebben is een goede pc in de 
woonkamer echt nodig om kinderen onder toezicht op internet te laten gaan en ze daarin ook te 
begeleiden. De huidige is aan vervanging toe. 

- De derde auto om kinderen te vervoeren naar een arts, een therapeut, een winkel, schoolgesprek,  
een sport is een grote wens, omdat het huidige vervoer: een busje voor 8 personen bijna altijd in 
gebruik is voor de dagbesteding ( halen, brengen, boodschappen doen etc.) en het heen en weer 
rijden tussen Waterlandkerkje en Groede, waar Juutsom de Groe is gevestigd. Dan blijft de andere 
auto over voor personenvervoer. Als er meer dan 1 kind ergens naar toe moet op het zelfde 
moment dan is er al een probleem en wordt er zo mogelijk met particulier vervoer gereden, maar 
dat is niet altijd ideaal en soms niet voorhanden. Momenteel  wonen er 21 kinderen/jong-
volwassenen bij Juutsom. Ook de jong volwassenen hebben meestal geen rijbewijs en als er evt. 
een doktersbezoek nodig is moeten ook zij begeleid worden. De meesten zijn echter pubers die op 
diverse scholen wonen, die vaak te ver zijn voor de fiets. 
Dit is nog los van het feit dat de twee beschikbare auto’s heel intensief gebruikt worden en 
binnenkort ook aan vervanging toe zijn. 
In overleg met de directie zal een plan gemaakt worden en zal Stichting Klara een fondsenwerving 
moeten opzetten om dit de komende jaren te realiseren. 


