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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg. 
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is opgericht om gezinnen  in Woudenberg en Scherpenzeel 
die onder de armoedegrens leven ondersteuning te bieden en een fijner leven te bieden. Geen gezin 
hoeft zich als buitenstaander of alleen te voelen en daar staat en streeft Stichting Burgerinitiatief 
Woudenberg voor. 
In dit plan is omschreven waar Stichting Burgerinitiatief Woudenberg voor staat, waar de Stichting 
naar streeft en hoe de Stichting te werk gaat. 
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg , hebben wij opgericht na het zien hoe veel gezinnen met 
kinderen hier in Nederland moeten leven. Zij hebben net als ieder ander gezin recht op een 
onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst. Wij zien het als ons missie, om middels 



hulp van andere welwillende, de gezinnen uit Woudenberg en Scherpenzeel deze kans te bieden 
middels gebruikmaking van deze Stichting.  
 
1. Inleiding 
 
1.1 Nederland; 
Een klein landje dat staat voor vrijheid en gelijkheid. 
Een land met veel culturen en samenwerkingen. 
Maar helaas ook een land waar toch verborgen armoede heerst. Wat niet veel mensen weten omdat 
er grote schaamte hierbij is. 
 
 
 
 
 
1.2 Cijfers: 
In Nederland leeft een op de negen kinderen in armoede, In Amsterdam zelfs een op de vier. Er 
leven buiten hun schuld, meer dan 600.000 kinderen in Nederland onder de armoedegrens. 
Ruim 17.000 gezinnen gaan elke week naar de meer dan 100 voedselbanken in Nederland. In 
Woudenberg en Scherpenzeel zijn dit 31 gezinnen en 50 gezinnen die onder de noemer verborgen 
armoede vallen.Verwacht wordt dat dit aantal alleen nog maar zal stijgen. 
De armoedegrens verschilt per land. Daarom wordt de armoedegrens meestal aangeduid als: het 
inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoefte. 
Wanneer een inkomen gelijk is aan de armoedegrens, gaat het inkomen volledig op aan de uitgaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bestaansreden Stichting Burgerinitiatief Woudenberg. 
 
 
2.1 Oprichting: 
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is opgericht in April 2017,om zoveel mogelijk arme gezinnen 
in Woudenberg en Scherpenzeel, een kansrijke toekomst te bieden. 
Meestal wordt er alleen gekeken naar de primaire behoeftes. Ook hierbij willen wij helpen. Echter 
hebben deze gezinnen meer behoeftes dan eten, drinken, woonruimte,scholing en kleding.  
Wij hebben voor informatiewinning vele gesprekken gevoerd met gezinnen die onder de armoede 
moeten leven. Zo zijn wij erachter gekomen dat vooral veel gezinnen net buiten de boot vallen 
tussen alle regels hier in Nederland. 
 
 
2.2 Maatschappelijke relevantie: 
Wereldwijd hebben kinderen rechten. Om te zorgen dat aan deze rechten voldaan wordt, is Het 
verdrag voor de Rechten van het Kind in 1989 aangenomen door de algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties. Volgens dit verdrag hebben kinderen recht op een evenwichtige ontwikkeling en 
uitgroei naar volwassenheid. 



In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen. Deze artikelen zijn onder te 
verdelen in verzorging, bescherming en informatie en op het uiten van een mening. 
Zo hebben kinderen bijvoorbeeld recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te 
wonen en te spelen. Eveneens hebben kinderen recht op bescherming tegen mishandeling, 
kinderarbeid en seksuele uitbuiting zoals prostitutie en kinderporno. Kortom, het verdrag omvat alle 
terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. 
De lidstaten van de Verenigde Naties hebben in het jaar 2000 acht millenniumdoelen opgesteld op 
het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. 
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg helpt deze gezinnen en ziet het als zijn maatschappelijke 
noodzaak om zich in te zetten voor de rechten van zoveel mogelijk gezinnen in Woudenberg en 
Scherpenzeel.  
 
3.1 Gezinnen en Kinderen die in armoede leven 
 
· Wereldwijd zijn er miljoenen gezinnen waar er armoede heerst. 
· In Nederland leeft een op de negen kinderen in armoede. 
 
Verwacht wordt dat dit aantal alleen nog maar zal stijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Missie 
“Stichting Burgerinitiatief Woudenberg in Nederland ondersteunt zoveel mogelijk gezinnen in 
Woudenberg en Scherpenzeel die in armoede moeten leven.” 
Er zijn kinderen die met honger naar bed gaan, geen speelgoed hebben, geen kleren kunnen kopen 
of nooit naar een attractiepark zijn geweest. 
Dat moet veranderen. Gezinnen die door verschillende omstandigheden in deze situatie zijn 
gekomen daar mogen de kinderen niet de dupe zijn van de schulden van hun ouders. Maar als er na 
sanering €25,- in de maand leefgeld overblijft voor voedsel en kleding per kind, dan is er zeker geen 
geld voor een speelgoedje, een boekje, lidmaatschap, etc. Vaak zelfs niet om fatsoenlijk te eten. 
Alle gezinnen met kinderen hebben recht op een jeugd waarin zij zich geen zorgen hoeven te maken 
en waarbij zij zich geborgen voelen en liefde ervaren. 
 
Het leven waarin de gezinnen rechten hebben maar ook plichten en waar naar het 
individu wordt gekeken. Een leven waarin ze in alle vrijheid en veiligheid hun kunnen ontwikkelen 
en ontplooien. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg in Nederland zet zich hiervoor in. 
 
 
4. Doelstelling 



Stichting Burgerinitiatief Woudenberg heeft als doel, om zoveel mogelijk gezinnen in Woudenberg 
en Scherpenzeel die onder de armoedegrens leven een zorgeloze toekomst te bieden middels de 
juiste hulp en ondersteuning. 
Deze doelstelling tracht Stichting Burgerinitiatief Woudenberg te verwezenlijken middels een aantal 
subdoelen. Deze zijn opgesplitst in 2 groepen: doelen gericht op de activiteiten van de stichting en 
doelen gericht op activiteiten voor de gezinnen / kinderen 
 
4.1 Doelen stichting: 
·werven van maandelijkse/eenmalige donateurs, zowel particulieren 
als bedrijven 
· organiseren van evenementen/acties voor het inzamelen van geld 
· oproepen voor geldinzamelingsacties voor Stichting Burgerinitiatief Woudenberg middels derden 
· informeren van donateurs van ontwikkelingen rondom  de gezinnen 
middels een nieuwsbrief (per kwartaal, indien nodig eerder) en website 
· werven van vrijwilligers voor de Stichting 
· middels reclame/acties/evenementen/sociale media zorgen voor 
naamsbekendheid 
 
4.2 Doelen voor de gezinnen / kinderen; 
 
· leuke uitjes voor de kinderen regelen 
· leuke uitje voor de ouders regelen 
· Speelgoed voor kinderen  
· Kleding voor kinderen en Volwassenen 
–Houdbare producten en verse levensmiddelen 
· En nog veel meer 
  
 
 
 
 
 
5. Uitgangspunten Stichting Burgerinitiatief Woudenberg in Nederland 
 
De Stichting stimuleert en versterkt de gezinnen en kinderen de mogelijkheden om hun eigen wil en 
mening te uiten. 
Hierdoor kunnen de gezinnen en kinderen richting geven aan hun eigen leven en deze zelf inrichten. 
- De onschuld van een kind 
Kinderen zijn puur en onschuldig en elk kind heeft recht op een leven als kind. 
Hierbij is het van belang dat een gezin zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien tot een 
volwaardig persoonlijkheid. 
- Transparant werken 
Omdat Stichting Burgerinitiatief Woudenberg in Woudenberg en Scherpenzeel werkt met geld van 
donateurs willen zij zo transparant mogelijk te werk gaan. De stichting verstrekt informatie over 
wat er met het geld gebeurt en waar het geld voor is dat wordt ingezameld. 
 
Dit middels een nieuwsblad, de website en ieder jaar verschijnt er een jaarrapport. 
- Vrijwilligers/stagiaires 
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg in Nederland biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers en 
stagiaires om te helpen met de Stichting. 



De stichting denkt namelijk dat een wisselwerking van verschillende culturen een bijdrage levert 
aan de kwaliteit van de hulpverlening. 
Men stimuleert elkaar en zal van elkaar leren.  
 
6. De stichting 
De rechtsvorm die voor Stichting Burgerinitiatief Woudenberg in Nederland is gekozen is een 
stichtingsvorm. 
Deze vorm zorgt ervoor dat de stichting geen leden heeft maar een doel wil 
verwezenlijken. Eveneens zorgt deze vorm ervoor dat de stichting een bestuur heeft. 
Het bestuur van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg in Nederland bestaat uit een: 
· Voorzitter Jacco van den Essenburg 
· Secretaris Harro Bos 
· PR & fondsenwerving Jacco van den Essenburg 
· Vrijwilligers 
Daarnaast wordt het bestuur ondersteunt door diverse vrijwilligers. 
 
 
6.1 Werkwijze: 
 
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg werft in Nederland donateurs en fondsen om gezinnen in 
Woudenberg en Scherpenzeel te ondersteunen. De kosten van deze fondsenwervende acties houden 
zij zo laag mogelijk, zodat bijna alles van de donaties (van donateurs, bedrijven, stichtingen en 
scholen) ten goede komt aan de gezinnen en projecten ten goede van deze gezinnen. 
 
6.2 Beloningsbeleid: 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten.  
 

 

 

Jaarverslag 2017 

 
 
1 Stichting Burgerinitiatief Woudenberg 
 
 
Doelstelling 
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg heeft als doel, om zoveel mogelijk gezinnen in 
Woudenberg en Scherpenzeel die onder de armoedegrens leven een zorgeloze toekomst 
te bieden middels de juiste hulp en ondersteuning. 
Deze doelstelling tracht Stichting Burgerinitiatief Woudenberg te verwezenlijken middels 
een aantal subdoelen. 
Deze zijn opgesplitst in 2 groepen: doelen gericht op de activiteiten van de 
stichting en doelen gericht op activiteiten voor de gezinnen / kinderen 



 
 
Tot het doel van de Stichting behoort tevens: 
·werven van maandelijkse/eenmalige donateurs, zowel particulieren als bedrijven 
· organiseren van evenementen/acties voor het inzamelen van geld 
· oproepen voor geldinzamelingsacties voor Stichting Burgerinitiatief Woudenberg middels 
derden 
· informeren van donateurs van ontwikkelingen rondom het de gezinnen 
middels een nieuwsbrief (per kwartaal, indien nodig eerder) en website 
· werven van vrijwilligers voor de Stichting 
· middels reclame/acties/evenementen/sociale media zorgen voor 
naamsbekendheid 
 
 
 
Doelen voor de gezinnen / kinderen; 
· leuke uitjes voor de kinderen regelen 
· leuke uitje voor de ouders regelen 
· speelgoed voor de kinderen 
· kleding voor volwassenen en kinderen 
· Houdbare producten en andere levensmiddelen. 
· En nog veel meer 
 
De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 68582056 te Amersfoort. 
De werkzaamheden worden verricht vanuit Woudenberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Organisatie 
 
Het bestuur van Stichting Kansarme Kinderen In Nederland bestaat uit een: 
· Voorzitter Jacco van den Essenburg 
· Secretaris Harro Bos 
· Penningmeester Harro Bos 
· PR en fondsenwerving Jacco van den Essenburg 
Daarnaast wordt het bestuur ondersteunt door diverse vrijwilligers. 
 
 
Algemeen 
Onze jaarrekening wordt opgesteld door Vallei-accountants te Woudenberg 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 650 “Fondsenwervende 
instellingen”. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen in 
euro´s tegen nominale waarde. 
 



Voorraden 
De voorraden worden per balansdatum gewaardeerd tegen nominale waarde. De 
ontvangen voorraden in natura worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
reële waarde, indien deze bepaalbaar is. 
 
 

 


