Ten geleide:
Dit is het beleidsplan van de Stichting Hope4Kids te Wierden. Het plan omschrijft het bestaan en de vorm van
Hope4Kids. Tevens geeft dit beleidsplan een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten van Hope4Kids.
De koers van de Hope4Kids zal voor de komende jaren nader worden uiteengezet. Ook geeft dit plan inzicht
in de werving en het beheer van inkomsten, sponsorgelden en overige fondsen. Dit beleidsplan zal jaarlijks
worden geactualiseerd om op een effectieve manier als leidraad te kunnen dienen. Het plan is opgesteld in
het kader van de ANBI-regeling; zie ook in dit verband de website: http://www.belastingdienst.nl

Wie is Hope4Kids:
In Roemenië, één van de armste landen in het Zuid Oosten van Europa, in het midden van het land, in de
provincie Brasov, leven er kinderen die geen ouders meer hebben of waarvan de ouders niet meer voor hen
kunnen of willen zorgen. In grote kindertehuizen leven er hier, onder armoedige omstandigheden, kinderen
met zo’n 60 tot 70 kinderen bij elkaar, in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Deze kinderen krijgen geen aandacht en
liefde van de verzorging en zijn op zichzelf aangewezen. Emotioneel en structureel komen ze veel te kort en
er is niemand die echt om ze geeft. Het gaat om kinderen die lang, sommigen al vanaf hun geboorte leven in
kindertehuizen omdat de thuissituatie instabiel is of omdat de ouders simpelweg niet meer voor de kinderen
willen of kunnen zorgen. Deze kinderen hebben veel meegemaakt in hun (nog jonge) leven. Zij dragen deze
last uit hun verleden met zich mee. Ze groeien op in kindertehuizen en hebben geen idee hoe het er in een
normaal gezin aan toegaat. Hope4Kids wil deze kinderen een kans geven op een betere toekomst door
middel van 1 of 2 keer per jaar een opname te regelen in een Nederlands gastgezin. Ieder jaar komen deze
kinderen terug bij hetzelfde gastgezin. De kinderen ervaren hierdoor het gezinsleven, wat hun volledig
onbekend is, en krijgen hierbij de liefde en de aandacht die ze nodig hebben. Tevens wordt de kinderen
hierdoor een familie gegeven waarop ze altijd kunnen terugvallen en die hun begeleiden naar een
zelfstandige toekomst. Inmiddels zijn er al 50 kinderen waarvoor de Stichting Hope4Kids een Nederlands
gastgezin heeft gevonden en die minimaal één keer per jaar het kind of kinderen uitnodigen in Nederland.
Echter er zijn nog veel kinderen die geen gastgezin in Nederland hebben en die dit wel ontzettend graag
zouden willen. Vanzelfsprekend brengt dit kosten met zich mee. Hope4Kids wordt gedragen door de giften en
bijdragen van de gastgezinnen en voor een gedeelte door sponsoren. Hope4Kids zorgt er voor dat er tijdens
de zomerperiode en de kerstperiode veel Roemeense kindertehuiskinderen naar hun Nederlandse
gastgezinnen kunnen komen. Daarnaast wordt er ook hulp ter plekke verleend. Binnen het bestuur is er
jarenlange ervaring met het opnemen van meerdere Roemeense kindertehuiskinderen in hun gezin.

Namens het bestuur van Hope4Kids,
Jenny Nieuwenhuis
Marianne Verhoeff
Marieke Schuurman
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PAR. 1 – INLEIDING

1. Bestaan:
De Stichting Hope4Kids is opgericht 9 augustus 2012. Op deze datum werd de stichting statutair bij
akte (nr. 20120894) verleden bij notaris R.B.H. van Goor te Wierden. De genoemde statuten liggen
desgevraagd ter inzage.
2. Vestiging:
Hope4Kids heeft het volgende adres: Jacobsonstraat 97, 7642 BR te Wierden. Dit adres dient tevens
als het postadres.
3. Bestuur:
De samenstelling van het bestuur:
1. Voorzitter:
Mevr. J. Nieuwenhuis-Berkhof, Abraham Kuiperstraat 28 7642 XS te Wierden
2. Secretaris:
Mevr. H.M. Schuurman-Nijsink, Jacobsonstraat 97, 7642 BR te Wierden
3. Penningmeester: Mevr. M. Verhoeff, Plantsoenlaan 28, 7642 ED Wierden
4. Registratie:
De Stichting Hope4Kids is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland en heeft als
dossiernummer / KvK-nummer: 55837158.
Het fiscale nummer van Hope4Kids is 8518.79.184.
De jaarverslagen kunnen door belangstellenden worden opgevraagd en worden desgewenst
verstrekt.
5. Verzekering:
In geval van eventuele calamiteiten is er een verzekering voor Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheid afgesloten bij HDI-Gerling Verzekering NV te Rotterdam.
6. Besluitvorming:
Alle beslissingen worden genomen door het voornoemde bestuur. Het bestuur kan besluiten
delegeren aan bestuursleden die daarvoor zijn aangewezen. Deze besluitvorming is nader
omschreven in artikel 6 van de statuten. Ten allen tijde zal artikel 6 van de statuten van toepassing
zijn op de bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.
7. Niet vermelde zaken:
Dit beleidsplan voorziet in het benodigde beleid van Hope4Kids. Wat eventueel niet vermeld wordt is
bekend bij het bestuur.
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PAR. 2 – ORGANISATIEVORM

1. De organisatievorm
De organisatie heeft als rechtspersoon de vorm van een stichting. Als bijlage 1 is het organogram van
de stichting Hope4Kids bijgevoegd inclusief een korte functieomschrijving.
2. Positie van Hope4Kids ten opzichte van onze omgeving
Om de doelen van Hope4Kids te verwezenlijken is de stichting momenteel voornamelijk actief in de
provincie Overijssel (het gebied tussen Wierden en Zwolle). Het ligt in de lijn van de verwachting dat
het werkgebied van de stichting landelijk zal worden uitgerold.
3. Wie zijn onze (samenwerkings)partners?
De belangrijkste samenwerkingspartners van Hope4Kids zijn de gastouders. Daarnaast zal Hope4Kids
samenwerking zoeken met lokale en regionale) sponsoren om zodoende de doelstellingen van
Hope4Kids financieel te kunnen verwezenlijken.
Tevens is er samenwerking met andere stichtingen met gemeenschappelijke doelen, waaronder
Stichting Minderbedeelden Roemenië te Schaijk (Hope4Kids zorgt voor inbreng van goederen
transporten) en Stichting Timulazu (zij bieden arbeidsplekken aan oudere jeugd)
Tot slot werkt Hope4Kids samen met CP (de Roemeense kinderbescherming).
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PAR. 3 – DOELSTELLINGEN HOPE4KIDS

1. Het doel:
Het belangrijkste doel van Hope4Kids is kinderen kans op een betere toekomst geven door middel
van het één of twee keer per jaar laten terugkeren in het zelfde Nederlandse gastgezin. De kinderen
ervaren zodoende een gezinsleven en krijgen de liefde en aandacht die hierbij horen.
Ook kan men zo de kinderen een familie geven waarop ze altijd kunnen terugvallen en die hun
kunnen begeleiden naar een zelfstandige toekomst.
Hieruit ontstaat het volgende doel:
Door de ervaringen die in het Nederlandse gastgezin zijn opgedaan kunnen de kinderen op volwassen
leeftijd een eigen gezinsleven draaiende houden.
Als deze doelen zijn bereikt wordt er een vicieuze cirkel doorbroken en kunnen de toekomstige
kinderen opgroeien bij de eigen ouders in plaats van in een kindertehuis.
Daarnaast:
Het tijdelijke hulp ter plaatse bieden om de (leef)omstandigheden van de Roemeense kinderen te
verbeteren.
2. De activiteiten om de doelen te bereiken:
Stichting Hope4Kids is volledig afhankelijk van sponsoren, giften en donaties. Helaas kunnen hiermee
niet alle kosten worden gedekt. Hope4Kids vraagt dan ook van de gastgezinnen een maximale
bijdrage van €250,- per kind per reis. Dit bedrag is afhankelijk van de sterk schommelende
ticketprijzen en het overige geld dat binnenkomt.
Voor de overige kosten worden acties ondernomen en worden er sponsoren gezocht. Hiervoor
worden door het bestuur en door de gastgezinnen ideeën aangedragen. Hierna worden werkgroepen
gevormd. De werving van sponsoren en/of het verkrijgen van financiële bijdragen gebeurt op een
kleinschalige maar effectieve en directe manier. Naast donaties van vaste donateurs die per termijn
een vast bedrag een bijdrage leveren heeft Hope4Kds een lijst met jaarlijks terugkomende kosten
samengesteld (zie bijlage 2). Deze lijst wordt gebruikt voor bedrijfsmatige sponsoring. Dit is nog in
een beginstadium.
Op het gebied van het fondsenwervingsbeleid zullen de bestuursleden samen met enkele vrijwilligers
onder de gastgezinnen zich indien mogelijk specifiek bezig houden met het genereren van inkomsten.
Hiervoor zullen de volgende terreinen worden bewerkt:
1. Sponsorwerving
2. Donateurswerving
3. Organiseren van inkomsten genererende activiteiten
4. Contacten leggen met organisaties van derden die bereid zijn om geld te genereren voor
Hope4Kids
5. Gebruik maken van de sociale netwerken van de gastgezinnen ten behoeve van sponsoring.

6

Beleidsplan – 2020/2021

Tevens heeft Hope4Kids een website (www.hope4kids.nl). Ook is er een promotiefilm gemaakt die
gebruikt wordt voor het werven van sponsoren en andere financiële bijdragen. Zie de link:
http://www.youtube.com/watch?v=f4Wnwz1XDr8
De geworven gelden en middelen zullen vooral aangewend worden voor:
1. Het dragen van de kosten van de tweejaarlijkse reizen van de gastkinderen.
2. Het verstrekken van hulp ter plaatse in Roemenië.
3. Beheer gelden:
De inkomsten van Hope4Kids komen binnen per bankrekening. Op deze rekeningen wordt het totale
vermogen van de stichting verzameld en gebruikt voor de betalingen. Het overige geld wordt gestort
in de zogenoemde buffer en reserve als spaargeld/onvoorziene kosten.
Het beheer van deze rekening is in handen van het bestuur. De voorzitter en de penningmeester
hebben online inzage in de rekening en zijn gemachtigd om noodzakelijke betalingen te verrichten.
Tevens is er gastouder (mevr. R. Beens, Genemuiden) bereid gevonden om extern toezicht op deze
rekening te houden. Deze persoon heeft inzage in alle inkomsten en uitgaven van deze rekening en is
samen met het bestuur hiervoor aansprakelijk en verantwoordelijk. Ook wordt er ieder jaar een
nieuwe kascommissie gekozen uit de gastouders die het bankstromen zullen controleren.
4. Meerjaren begroting:
Hieronder treft u de meerjaren begroting per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) aan:
2016 – 2017

35 gastgezinnen

€ 22.500,00

2017 – 2018

40 gastgezinnen

€ 25.000,00

2018 – 2019

40 gastgezinnen

€ 25.000,00

2020 – 2021

40 gastgezinnen

€ 25.000,00

PAR. 4 – WERKWIJZE HOPE4KIDS
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1. Werkwijze:
Wanneer er een potentieel gastgezin bereid wordt gevonden om als gastgezin voor een Roemeens
kind te willen optreden zal bestuur actie ondernemen. Twee contactpersonen zullen bij hun langs
komen voor een intakegesprek. Zij zijn beide ervaren gastouders en vertellen de potentiële
gastouders alles over de Roemeense kinderen en hun eigen ervaringen hiermee. Zowel de positieve
als de negatieve kant van het gastgezin zijn zal uitvoering worden besproken.
Als zowel de contactpersonen als de gastouders ervoor kiezen om gastgezin te worden, worden de
formulieren uitgereikt om het gastgezin aan te melden als nieuw gastgezin. Het gastgezin kan
aangeven waar de voorkeur naar uit gaat (één of twee kinderen, jongen/meisje en leeftijdscategorie).
Beide ouders van het gastgezin dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op eigen kosten aan te
vragen en een uittreksel uit het Bevolkingsregister.
Na
goede
ontvangst
hiervan,
kan
de
procedure
opgestart
worden.
Hope4Kids probeert altijd een goede match te zoeken tussen het Roemeense kind en het gastgezin.
Hiervoor is de toestemming nodig van Child Protection (de Roemeense Kinderbescherming). Nadat
deze toestemming is verkregen krijgt het gastgezin de naam, leeftijd en kindertehuis van het
kind/kinderen te horen (helaas is er vaak weinig tot niets bekend over de achtergrond van deze
kinderen). Ook ontvangt men spoedig daarna een foto van het kind/kinderen.
Jaarlijks zijn er een aantal gastouderavonden. De gastgezinnen worden geïnformeerd over alle
lopende zaken. Daarnaast is er ruim de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere
gastgezinnen.
Van de gezinnen vraagt Hop4Kids om een paar foto’s van het huis / gezin van de nieuwe ouders aan
te leveren. De contactpersonen zullen deze in het voorjaar meenemen naar Roemenië. Met behulp
van het fotoboekje gaan ze de nieuwe kinderen persoonlijk voorbereiden op hun komst naar
Nederland.
De kinderen komen per vliegtuig. De gastgezinnen kunnen hun kinderen bij aankomst voor de
zomerperiode verwelkomen bij de Dorpskerk in Wierden. Tijdens de kerstperiode verwelkomen
Hope4Kids
en
de
gastouders
samen
de
kinderen
op
de
luchthaven.
De eerste week bellen de begeleiders dagelijks met het nieuwe gastgezin.

PAR. 5 – TOEKOMST HOPE4KIDS
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1. Beoogde projecten en activiteiten voor de toekomst.
Er zijn in de korte bestaansperiode van de stichting al diverse hoopgevende projecten en activiteiten
geweest die hebben gezorgd voor een financieel gezonde situatie.
Tevens is merkbaar dat er een bepaalde mate van naamsbekendheid komt binnen het werkgebied
van Hope4Kids.
Voorbeelden zijn:
- Diverse regionale deur-aan-deur acties
- Introducties binnen businessclubs / rotary’s
- Lokale middenstand
- Uitbreiden met aansprekende acties / giften etc. die geld in het laadje brengen.
- Contact met Stichting 2e en 4e Wereldprojecten Zwartewaterland.
2. Lange termijnvisie / perspectieven:
Hope4Kids streeft er naar om kinderen een betere toekomst te kunnen geven. De groei mag echter
niet groter zijn dan dat de organisatie aan kan. Hope4Kids dient ten allen tijde een slagvaardige
organisatie te blijven.
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