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Doel van de stichting
Het beleid van de Stichting is statutair gericht op het (financieel) ondersteunen en/of vergroten van de
naamsbekendheid van goede doelen, dit in de ruimste zin van het woord. Dat gebeurt o.a. door het
organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten en door samen te werken met diverse
organisaties en instellingen.
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden in 2019
Voorzitter: Marco Christiaan Pieter van der Pol
Penningmeester: Annie Geertje Verbruggen
Secretaris: Louis de la Combé
Naast voornoemde bestuursleden ondersteunt een aantal vrijwilligers de Stichting.
Beloningsbeleid bestuur
De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve
van haar doelstelling. Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden
geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Beleidsplan 2019 – 2021
In 2019 is na intensieve bezinning besloten de aandacht van de stichting meer te richten op eigen
lokale/regionale activiteiten naast fondsenwerving voor landelijk actieve goede doelen.
Voorbeeld van een laatste actie conform het ‘oude’ model is de inzameling door leerlingen van
Praktijkschool De Baander . Zij hebben € 1500,- ingezameld voor De Liedjesfabriek. In een volle
zaal werd een cheque voor dat bedrag overhandigd aan muziektherapeute Vera van De
Liedjesfabriek. Martijn van Elteren, de directeur/bestuurder van de school, bedankte de
leerlingenraad voor de cheque.

Focus voor 2019 en verder
Voor de komende jaren richt de stichting zich meer op inwoners van de regio Amersfoort die leven in
‘stille armoede’ . Een doelgroep die vaak wordt vergeten, omdat mensen veelal een betaalde baan
hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen en net teveel inkomen hebben om aanspraak
te kunnen maken op sociale voorzieningen. In 2017 leefden er bijna 939.000 Nederlanders in
armoede. Dat is ongeveer 5,7 % van de bevolking, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In
Amersfoort gaat het om 7.581 personen, 5 % van alle inwoners.
De stichting is in 2019 in contact getreden met Atletiekvereniging Altis te Amersfoort en heeft mede
daardoor de steun verworven van Rotaryclub Amersfoort. Zij organiseren onder de naam
StartbaanRun de jaarlijkse prestatieloop op Park Vliegbasis Soesterberg. De opbrengst daarvan wordt
besteed aan een fonds ter ondersteuning van kinderen en jongeren in achterstandssituaties in en
rondom Amersfoort. Ook Stichting 033 In Actie behoort tot de begunstigden van de StartbaanRun
Mede op basis van de opbrengsten van de StartbaanRun 2019 te Soesterberg zal de stichting zich
komende periode inzetten voor kinderen in achterstandssituaties in Amersfoort en omgeving. In nauwe
samenwerking met Stichting HalloKruiskampKoppel en met steun van woningcorporatie Portaal en
subsidiegever InDeBuurt033 mikt de stichting op het betrekken van een accommodatie in de
Amersfoortse wijk Kruiskamp, een wijk waar een bovengemiddeld deel van de bevolking behoort tot
bovengenoemde doelgroep. In overleg met GGD, het sociale wijkteam en de straatambassadeurs zal
de werving van deelnemers/bezoekers nader vorm krijgen.
De geplande activiteiten van de stichting zijn o.a.:
• de Creatempel, primair gericht op jongeren tot 25 jaar. Jongeren die ‘gedoe’ hebben kunnen creatief
bezig zijn in de breedste zin van het woord. Schilderen, fotograferen, dichten of knutselen. Gedoe is
het breedste zin van het woord, het gaat even niet zo lekker thuis, op school of ze hebben een indicatie
als psychische stoornis. Iedereen is welkom.
• de Jongerenhuiskamer vindt plaats op dezelfde locatie en heeft overeenkomsten met een bestaande
‘buurttafel’ in Kruiskamp. Verschil is dat het hier in de eerste plaats gaat om jongeren en dat
afhankelijk van de situatie de koppeling naar hulpverlening kan worden gelegd. Bijvoorbeeld:
praktische ondersteuning bij het meegaan met afspraken naar huisarts/wijkteam. Scholen, werkgevers,
gemeente bellen, To-do-list maken, doorverwijzen naar JIP in Liendert.
In het jaarverslag 2020 wordt nader ingegaan op de activiteiten zoals omschreven in onderstaand
artikel.

Resultaten 2019
V&W 2019
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