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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van stichting Veilig Houten.
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 27 september 2019 en gevestigd te Houten.
Stichting Veilig Houten is voorgekomen uit het burgerinitiatief Veilig Houten Buurtpreventie welke in
februari 2017 is gestart door initiatiefnemer Jeroen Balk.
Het burgerinitiatief Veilig Houten Buurtpreventie had in eerste instantie het primaire doel om de inwoners van de
gemeente Houten te betrekken bij de veiligheid in hun eigen leefomgeving door het faciliteren van buurtpreventie
groepen. Later is hier het doel bijgekomen om binnen de gemeente Houten een hart veilige zone te realiseren
waarbij 24/7 voldoende AED’s beschikbaar zijn in een opgezette noodzakelijke 6-minutenzone.
Vanwege de enorme groei welke het burgerinitiatief Veilig Houten Buurtpreventie heeft doorgemaakt en nog steeds
doormaakt en vanwege de recentelijke uitbreidingen van de activiteiten is besloten om het burgerinitiatief onder te
brengen in de stichting Veilig Houten.
Een stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). In deze akte is
onder andere vastgelegd wie de bestuurders van de stichting zijn. Nadat deze akte is opgesteld volgt inschrijving bij
de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst. Het opstellen van een beleidsplan wordt sterk
geadviseerd.
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij
het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens de ANBI
aan zou moeten voldoen.
Stichting Veilig Houten heeft in oktober 2019 een ANBI status aangevraagd. Een ANBI status heeft als voordeel dat
organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Bovendien wordt de stichting
gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:
•
•
•
•
•
•

Missie, visie en doelstelling van de stichting
Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
De manier waarop de stichting middelen werft
Het beheer van het vermogen van de stichting
De besteding van het vermogen van de stichting
Het functioneren van het bestuur

We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun mogen rekenen.
Met uw steun kunnen wij het verschil maken.
Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.

Jeroen Balk, voorzitter.
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Inleiding
‘Samen voor een Veilig(er) Houten’
Stichting Veilig Houten staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. De grootste uitdaging
bestaat uit het verwerven van algehele bekendheid onder de inwoners van onze gemeente.
Hierbij is het van een groot belang dat inwoners ons weten te vinden en te bereiken via onze website en
sociale media kanalen.
De stichting wil dit bereiken door een professioneel marketing- en public relations beleid te voeren en activiteiten
voor de doelgroep te initiëren.
Om dit doel te kunnen bereiken is het noodzakelijk om via fondsenwerving, subsidies, sponsoring en donaties de
benodigde middelen te verkrijgen.
Het bestuur van stichting Veilig Houten maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om stichting Veilig Houten de gemeentelijke en regionale bekendheid te laten
verkrijgen, middelen te verwerven om haar doelstelling waar te maken.
Uitgangspunten zijn:
•

•

•

Informatie en communicatie
o Voorzien in actuele, makkelijk vindbare informatie op de website van stichting Veilig Houten en op
sociale media.
o Communicatie met relevante instanties en derden.
Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en professionele marketing- en
public relations activiteiten wil stichting Veilig Houten haar naamsbekendheid en structuur verbeteren voor
fondswerving op korte en lange termijn.
Financieel
o Om de continuïteit van stichting Veilig Houten mogelijk te maken, heeft fondsenwerving een hoge
prioriteit. Gedacht kan worden aan: sponsering, donaties (giften), subsidies en fondsenwerving bij
vermogensfondsen. Om dit te realiseren zal de stichting diverse instanties aanschrijven.

Beleidsplan stichting Veilig Houten 2019 - 2022

3

1. Missie, visie en doelstellingen stichting Veilig Houten
1.1

Ontstaan

Mijn naam is Jeroen Balk, oprichter van stichting Veilig Houten. In 2016 ben ik met mijn gezin in de mooie
gemeente Houten komen wonen. In het dagelijkse leven verdien ik mijn brood als vrachtwagenchauffeur.
Kort nadat wij in Houten waren komen wonen werden wij lid van een besloten Facebook groep welke
speciaal voor de inwoners van onze wijk bedoeld was.
Houten is zo ingedeeld dat er aan de rondweg allemaal inprikkers naar de verschillende wijken zijn waarbij
het gemotoriseerde verkeer ten alle tijden via de rondweg dient te rijden van de ene wijk naar de andere
wijk. Binnen deze Facebook groep zag ik regelmatig de vraag voorbij komen of er iets bestond in de vorm
van buurtpreventie. Hier werd alleen maar negatief op geantwoord echter ondernam ook niemand actie.
Hierop heb ik besloten een buurtpreventie groep voor onze wijk op te zetten en dit kenbaar te maken.
De behoefte bleek dusdanig groot dat er in een korte tijd vele aanmeldingen voor deelname aan de
buurtpreventie groep binnen kwamen.
Naar aanleiding van dit succes heb ik de buurtpreventie groepen voor de gehele gemeente , inclusief onze
bijbehorende kerndorpen , uitgerold en gefaciliteerd. Hierbij heb ik de samenwerking opgezocht met de
politie en de gemeente Houten. Hieruit is het burgerinitiatief Veilig Houten Buurtpreventie ontstaan.
Ook nu bleek weer snel dat er een grote behoefte was onder de inwoners. De buurtpreventie groepen in
de gemeente Houten tellen ondertussen duizenden aangesloten inwoners. Onze inwoners dragen actief bij
aan de veiligheid in hun eigen woonomgeving en zijn de extra ogen en oren voor de lokale politie.
Met het bereiken van dit resultaat lag er alweer een nieuwe uitdaging op de loer, namelijk het realiseren
van een hart veilige gemeente waarbij er 24/7 een AED beschikbaar is binnen de noodzakelijke 6-minuten
zone in geval van een reanimatie. Ook dit doel hebben we weten te bereiken.
Hierdoor is het burgerinitiatief dusdanig gegroeid dat we deze nu hebben ondergebracht in de stichting
Veilig Houten.

1.2 Missie / visie
Missie, waar staat de stichting voor ?
Stichting Veilig Houten staat voor de veiligheid van de inwoners van onze gemeente waarbij de inwoners
hier actief aan bijdragen door middel van deelname aan de buurtpreventie groepen , het volgen van een
reanimatie + AED cursus en / of registratie als burgerhulpverlener.
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1.3 Doelstelling
Stichting Veilig Houten heeft zich als doel gesteld een zo groot mogelijke groep inwoners en ondernemers
in onze gemeente te laten participeren in een veilige woonomgeving.
Wij willen dit bereiken door :
•
•
•

Het verwerven van middelen, materialen en expertise bij vermogensfondsen, subsidieverstrekkers,
sponsoren en particulieren.
Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven.
Het actief blijven promoten van alle activiteiten van de stichting Veilig Houten.

2. Achtergrond en toekomst
Wij staan in de startblokken om met de stichting Veilig Houten onze doelen te gaan verwezenlijken. Om
onze projecten mogelijk te maken zijn duurzame subsidies, giften en donaties noodzakelijk.
Wij zullen dan ook te allen tijde actief gemeenten, fondsen en bedrijven blijven benaderen. Daarnaast zal de
stichting via (social) media en brieven actief de aandacht van donateurs vragen, bijvoorbeeld met een
crowdfundingverzoek voor een specifiek project.
Het is belangrijk dat de stichting Veilig Houten van start kan gaan met haar activiteiten, want wij willen graag een zo
veilig mogelijke gemeente Houten realiseren.

3. Doelgroepen
De doelgroep van de stichting Veilig Houten is onder te verdelen in twee subgroepen.
1.De inwoners van de gemeente Houten bestaande uit de inwoners van Houten, ’t Goy, Schalkwijk
en Tull en ’t Waal.
2.De ondernemers in de gemeente Houten welke voor een groot gedeelte van de tijd door hun
ondernemerschap binnen de gemeente grenzen aanwezig zijn.

4. Activiteiten en projecten
Stichting Veilig Houten houd zich onder andere bezig met de volgende activiteiten en projecten :
1. Buurtpreventie : Het faciliteren van en het laten deelnemen aan de buurtpreventie groepen.
2. AED’s : - Het plaatsen van 24/7 bereikbare AED’s in de gemeente Houten
- Het vervangen en onderhouden van AED’s
- Het adviseren en leveren van AED’s aan bedrijven en instellingen binnen de gemeente.
3. Cursus : Het organiseren van reanimatie + AED cursussen voor onze doelgroepen.
4. Burgerhulpverlener : Het stimuleren van inwoners en ondernemers om zich aan te melden als
burgerhulpverlener.

Beleidsplan stichting Veilig Houten 2019 - 2022

5

5. Communicatie
5.1

Inleiding
Stichting Veilig Houten hecht er veel waarde aan om op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan
te bieden en iedereen te betrekken bij ons werk. Openheid en transparantie over de werkwijze en financiële
positie, maar ook over de te ondernemen activiteiten staan hierin voorop. Dit zal met name worden
gerealiseerd door op de website de activiteiten en de achterliggende cijfers inzichtelijk te maken.

5.2

Website
De website www.veilighouten.nl is een belangrijk informatiekanaal voor donateurs, fondsen en vrijwilligers;
maar ook voor onze doelgroep zelf. Op de website plaatsen wij informatie over activiteiten, projecten en de
achtergronden. De website is ons visitekaartje en wij dragen er continu zorg voor dat de informatie op de
website actueel is.

5.3

Informatiemateriaal
Om in contact te komen met de marketingdoelgroep wordt gebruik gemaakt van zowel online- als
offline marketingmethoden. Online zal de stichting zich met name richten op een professionele
website, en de populaire sociale media. Offline marketing zal voornamelijk bestaan uit het
verspreiden van informatieflyers en het actief zichtbaar aanwezig zijn in onze gemeente door inzet
van onze promotietent.
Ook zal de stichting naar buiten treden door deel te nemen aan zowel online- als offline campagnes
om donateurs te werven.

De stichting wil in haar uitingen een sfeer uitstralen die bij haar doel past. Naast de sfeer is het erg
belangrijk dat de promotiematerialen direct een idee geven van het doel en de prestaties van de stichting.
Zowel online en offline moet het voor de doelgroep mogelijk zijn om zo gemakkelijk mogelijk en in korte
tijd in contact te komen met de stichting of dat derden gemakkelijk een donatie kunnen doen. De stichting
moet in haar uitingen een breed publiek aanspreken.

6. Financiën
Om de doelen van de stichting te kunnen realiseren zijn en financiële middelen nodig.
Dit zijn onder andere jaarlijkse kosten en basis kosten om de stichting draaiende te kunnen houden.
Hierbij zijn wij afhankelijk van de subsidies , donaties en giften welke de stichting mag ontvangen.
De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. Bestuurders krijgen geen beloning
voor hun werkzaamheden. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een inhoudelijk jaarverslag.
Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website: www.veilighouten.nl
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de stichting.

Beleidsplan stichting Veilig Houten 2019 - 2022

6

7. Vrijwilligers
Stichting Veilig Houten draait volledig op gepassioneerde vrijwilligers welke zich belangeloos inzetten voor
alle activiteiten van de stichting. Zij spelen een belangrijke rol in het succes van de stichting.
Vrijwilligers welke zich willen inzetten voor de stichting Veilig Houten vragen wij om contact op te nemen
met het dagelijkse bestuur van de stichting.
Met name vrijwilligers uit de doelgroepen van de stichting komen hiervoor in aanmerking.

8. Werving middelen
De stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties (giften) en subsidies.
De werving van middelen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.
Het uiteindelijke doel is om op termijn structurele bijdragen te verkrijgen van gemeentes, jaarlijkse
donaties en bijdragen van derden.
Daarnaast zal de stichting de bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners
onderhouden en actief op zoek gaan naar nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld
middels brieven, telefonisch, persoonlijk contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijk
maatschappelijk evenement of het inzetten van multimedia en sociale media. Verder bezoekt de stichting
beurzen en benaderen we dagbladen en tijdschriften om voor haar doelstelling steun te verwerven. Het
inzetten van bijvoorbeeld speciale acties voor het verkrijgen van financiële middelen behoort ook tot de
mogelijkheden. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties plaatsvinden.
Stichting Veilig Houten is een kleine, open en slagvaardige stichting. Via onder andere de website en
andere (sociale) media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) rapporteren we regelmatig over
activiteiten en behaalde resultaten. Stichting Veilig Houten is actief op zoek naar de volgende bijdragen:
Sponsoring: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), gericht op profijt voor beide partijen, waarbij
de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en
waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenredige tegenprestatie biedt die de
sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen.
Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid, vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden
van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
Fondsenwerving: het actief werven van bijdragen van vermogensfondsen.
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9. Het beheer en de besteding van het vermogen
Stichting Veilig Houten heeft een ANBI status aangevraagd en is daardoor verplicht een administratie te
voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen
en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de
inkomsten en het vermogen van de instelling is.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de stichting Veilig Houten zich vrijwillig inzetten.
Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte
reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vakantiegelden betaald.
De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van de
stichting.
Doordat de stichting geen personeel in dienst heeft kunnen de ontvangen middelen geheel aan de gestelde
doelen kunnen worden besteed.
Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de
jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat
van baten en lasten over het betreffende boekjaar.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en
dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website.

10. Het bestuur
Het bestuur van stichting Veilig Houten bestaat uit:
•
•
•

Voorzitter: Dhr. Jeroen Balk
Penningmeester: Mevr. Belinda Balk-van der Schee
Secretaris: Mevr. Maleene Wilson

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen
is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden.
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen
meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de
onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit drie personen met gelijkheid
van stemmen.
Het bestuur vergadert indien het nodig is doch minstens één keer per jaar in verband met het
vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de
hoogte van de ontwikkelingen.
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11. Overzicht gegevens stichting
Stichting Veilig Houten is ingeschreven bij de KvK onder nummer : 75945347, op het adres Kantmos 3,
3994 KG te Houten.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
•
•
•

Voorzitter: Jeroen Balk
Secretaris: Maleene Wilson
Penningmeester: Belinda Balk

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de stichting is: 860451896
Contacten met de stichting verlopen via de volgende mogelijkheden:
•
•
•

Per mail: info@veilighouten.nl
Per post: Stichting Veilig Houten, Kantmos 3, 3994 KG te Houten
Per telefoon: 06-43253920
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Bijlage 1. ANBI stichting Veilig Houten
ANBI-status
Stichting Veilig Houten heeft bij de belastingdienst een ANBI status
aangevraagd. Door deze status zijn de belastingregels voor
algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van
schenking, successie en de aftrek van giften voor de inkomsten- en
vennootschapsbelasting van kracht. Alleen de instellingen die de
Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruik
maken van de fiscale voordelen.
Deze erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen
voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een
beschikking van de Belastingdienst heeft.
Na toekenning zijn er voor de stichting en donateurs bepaalde voordelen, zoals:
•
•
•

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen
die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen
de daarvoor geldende regels).

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Na toekenning gelden voor stichting Veilig Houten de
volgende regels:
• Het 'beschikkingsmacht criterium': Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van
de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting
onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap
hebben over het vermogen van de instelling.
• Het 'bestedingscriterium': Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor
de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het
bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in
ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis)
of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen
mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard
wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden
aangehouden:
-Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI,
-Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling.
• Beleidsbepalers mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
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• Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier
waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan
moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling
middelen wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen
van de instelling.
• De kosten voor het werven van middelen en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot
de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen). Kosten voor propaganda, publiciteit en public
relations zijn voorbeelden van kosten voor het werven van middelen. Dat geldt ook voor de kosten om
opbrengsten uit giften, nalatenschappen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerkosten zijn
administratiekosten.
• Uit de statuten/regelgeving van de stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig
saldo wordt besteedt mocht de stichting worden opgeheven.
• Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per
bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen en
het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten en wat de aard en omvang van de inkomsten en
het vermogen van de instelling is.
Na toekenning van de ANBI-status zal deze te vinden zijn op www.Belastingdienst.nl
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Bijlage 2. Juridische en fiscale structuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en
bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
ander verbindt.
4. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuurders en de mutaties daarin in het
openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
5. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door de
voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
6. Na toekenning is de stichting door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt voor het verlaagde
tarief van ten aanzien van schenking– en successierechten.
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