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GEGEVENS VAN DE STICHTING

Naam van de instelling:

Stichting LOEK@YOU

RSIN nummer:

856318383

ANBI:

Ja

Postadres:

Middelhei 23
5508 TV VELDHOVEN

Bezoekadressen (op afspraak):

Toterfout 13, Veldhoven (Geitenboerke)
Houtwal 1- 171, Veldhoven (Rundgraafpark)
Merenweg 1, Wintelre (Hoeve de Nachtegaal)
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DOELSTELLING ANBI
Stichting LOEK@YOU stelt zich ten doel:






Kinderen, waarvoor deelname aan (passend) onderwijs geen vanzelfsprekendheid is te helpen,
zodat het welzijn, ontwikkeling en maatschappelijke participatie van die kinderen binnen hun
mogelijkheden tot volledige bloei kunnen komen.
Ouders te ondersteunen bij hun zoektocht naar begeleiding op maat voor deze kinderen binnen
de domeinen onderwijs en zorg.
Het toegankelijk maken van voor deze doelgroep specifiek benodigde faciliteiten en
omgevingen betreffende de kinderen en hun begeleiders.
Het geven van voorlichting aan, het delen van kennis met, en het bieden van ondersteuning
aan organisaties en professionals binnen de domeinen onderwijs en zorg om de positie van die
kinderen te verbeteren.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van
het woord verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:




De werkelijke mogelijkheden en behoeften op enige moment van het kind als vertrekpunt te
nemen en vandaar uit ontwikkelingsgericht te werken.
Een synergetische zienswijze (samenwerkend; verhoogde werking door combinatie van
verschillende middelen) op welzijn (zorg) en ontwikkeling (onderwijs) te ontwikkelen, te
hanteren en uit te dragen.
Een sociale kaart te ontwikkelen en te onderhouden van instellingen en professionals welke een
passend aanbod in de ondersteuning kunnen hebben voor de doelgroep.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door:




Preventie en bewustwording door middel van vroegtijdige ondersteuning, voorlichting,
informatievoorzieningen, professionaliseringsaanbod (voor alle betrokkenen om het kind heen).
Samenwerking onderwijs zorg door middel van het inzetten van een regiepersoon, gezinscoach
en het creëren van een door doorlopend traject tussen thuis, zorg en onderwijs. Hierbij maken
wij gebruik van verschillende expertises binnen ons netwerk.
Richtlijnen en interventies bieden door middel van het maken van een plan op maat passend
bij de situatie waar het kind zich bevindt (thuis, op locatie, op school).

De doelgroep is een inspiratiebron voor stichting LOEK@YOU, waarin we onze passie kwijt kunnen.
De stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet ten doel.
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HOOFDLIJNEN VAN HET BELEID
Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn gericht op de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en bestaan
onder meer uit:






Voorlichting en preventie
Lotgenotencontact voor ouders
Begeleiding van kinderen uit de doelgroep
Het beheren van middelen en locaties die geschikt zijn voor de doelgroep
Begeleiding van professionals in de domeinen zorg en onderwijs

Werven van gelden
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:






Het stichtingskapitaal;
Subsidies en donaties;
Erfstellingen, legaten en schenkingen;
Eventuele andere verkrijgingen en baten vanuit zorg- of onderwijsbudgetten.
Baten uit dienstverlening;

Het verwerven van gelden vindt plaats door:








Een online-donatie mogelijkheid op de website www.lerenopeigenkracht.nl
Het actief benaderen van bedrijven en steunen te vragen in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Het benaderen filantropen en Rotary clubs voor steun en donaties.
Het benaderen van verschillende fondsen voor financiële steun.
Deelname aan www.doelshoppen.nl en alternatieven
Het inschrijven en benutten van relevante subsidie regelingen.
Baten uit dienstverlening binnen het onderwijs en de jeugdzorg.

Beheer van het vermogen
De voorzitter en de penningmeester beschikken gezamenlijk over het vermogen van de stichting en
beheren de zakelijke rekening. Het vermogen van stichting LOEK@YOU wordt aangehouden op een
bankrekening. Het vermogen van de stichting zal risicomijdend worden beheerd.
Het bestuur stelt vast welke kosten voor vergoeding in aanmerking mogen komen en welke
initiatieven gesteund worden.
Bij het opheffen van Stichting LOEK@YOU is de bestemming van het Liquidatiesaldo: Stichting
Hartverwarmendwijs (http://www.hartverwarmendwijs.nl/ ) of wanneer Stichting
Hartverwarmendwijs niet meer bestaat een stichting met een soortgelijk doel.
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Besteding van het vermogen
De stichting maakt onderscheid in de kosten en uitkeringen. De kosten betreffen het in stand
houden van de stichting en uitkeringen betreffen het aanwenden van het vermogen van de
stichting ten gunste van de doelgroep. De stichting streeft naar minimale kosten en maximale
uitkeringen. Het bestuur ziet daarop toe.
De kostenstructuur van de Stichting bestaat uit:










Eenmalige kosten oprichting stichting
Kamer van koophandel
Website
Verzekeringen
Telefoonkosten
Vergoedingen (onkostenvergoedingen, vrijwilligersvergoedingen, reiskosten)
Administratieve kosten (postzegels, A4 papier, printer inkt, enveloppen, pennen, mappen)
PR-materialen (visitekaartjes, folders, flyers, bedankjes)
Netwerkkosten (congressen en symposia)

Uitkeringen zijn afhankelijk van de gekozen initiatieven en projecten en kunnen bestaan uit:





Huur, inrichting, materialen en licenties van methoden ten behoeve van het ter beschikking
stellen van faciliteiten aan de doelgroep.
Specifieke te verstrekken opdrachten tot dienstverlening ten gunste van de doelgroep.
Kennisdeling en professionalisering in de domeinen zorg en onderwijs.
Evenementen en activiteiten ten bate van de doelgroep en hun ouders.
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BESTUURDERS
Het bestuur van Stichting LOEK@YOU bestaat uit drie leden:





Mandy Mennings van Laarhoven, voorzitter
Lieke Stabel, secretaris en penningmeester
Jolanda van Hulst (bestuurlid en vice-voorzitter tot juni 2017)
Peter van Grunsven (bestuurslid vanaf 2017)

De voorzitter:





is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en de buitenwereld;
leidt de vergaderingen;
leidt het bestuur door het nemen van initiatieven, coördineert en zorgt dat
bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd;
vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden.

De secretaris:





is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie;
schrijft brieven en andere stukken van de stichting;
bewaart de ontvangen brieven en bewaart de afschriften van verzonden brieven;
maakt verslagen of notulen van vergaderingen.

De penningmeester:







beheert het geld (kas en bankrekeningen) van de organisatie;
verricht en ontvangt betalingen;
houdt het kas- en bankboek bij;
informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting;
maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de
begroting.

De vice-voorzitter:





vervangt de voorzitter tijdens de afwezigheid;
controleert de penningmeester en ontvangt daarom afrekeningen;
gaat indien mogelijk (mee) naar netwerkafspraken.

Beloningsbeleid
Bestuur
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De
maximale vergoeding voor onkosten in het kader van bestuurswerkzaamheden is vastgesteld op
125 Euro per maand.

Directie
De Stichting heeft geen directie.
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Overige beloningen
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Voorkomende werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers of door zelfstandige
professionals op basis van een overeenkomst van opdracht. Voor vrijwilligers geldt een maximale
vergoeding gelijk aan de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding voor 2016.
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VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2016
De stichting is medio 2016 opgericht. De eerste maanden na oprichting is veel aandacht besteed
aan het opzetten van de organisatie, het aangaan van verbindingen met professionals en
vrijwilligers en het uitwerken van werkprocessen. Ook is veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen
van een netwerk met daarin scholen, generalisten en wijkteams vanuit de gemeenten en landelijke
organisaties zoals gedragswerk. Dit heeft onder meer geresulteerd in een samenwerking met de
organisaties: A.C.T. (advies centrum thuiszitters), Lansbrekers en Ouders en onderwijs.
Om voor de doelgroep iets te kunnen betekenen, was het belangrijk dat alle bij onze doelgroep
betrokkenen van ons bestaan afweten. Wij hebben ons dan ook ingezet om onze
naamsbekendheid te vergroten, onder meer door het houden van een lanceringsweek. De stichting
heeft een eigen website: www.lerenopeigenkracht.nl (met ruim 20.000 bezoekers in 2016). Ook
zijn wij actief op diverse socialmedia kanalen. Onze Facebook bedrijfspagina, die wij inzetten om
verbinding te krijgen en houden met ouders en ons netwerk, heeft inmiddels 231 vaste volgers. Dit
zijn ouders en professionals uit de domein zorg en onderwijs. De bedrijfspagina wordt ook ingezet
voor voorlichting. In 2016 is er een aantal publicaties over onze stichting verschenen in lokale,
wijk-, week- en dagbladen met een groot bereik. De stichting heeft binnen de domeinen onderwijs
en zorg een aantal ambassadeurs gevonden.
De stichting is ook actief geweest met fondsenwervende activiteiten, zoals deelname op
(seizoens)markten, het organiseren van een loterij en het actief benaderen van fondsen en het
bedrijfsleven. In de kinderboekenweek is een omvangrijke voorleesactie gehouden.
Voor ouders van de kinderen uit de doelgroep heeft de stichting de volgende verbindende
activiteiten uitgevoerd:




Een ontmoetingsgelegenheid tijdens open-inloop avonden
Gratis advies aan ouders in vastgelopen trajecten op de domeinen onderwijs en zorg
Beheer van de socialmediagroep : “voor ouders van thuiszitters regio midden / zuid-oost
Brabant en noord Limburg”. Deze groep is exclusief toegankelijk voor ouders van de doelgroep
en wordt gebruikt om ervaringen en kennis te delen als ook om steun te vinden bij elkaar. De
groep heeft inmiddels 39 leden (2017).

Voor de doelgroep is in 2016 het volgende bereikt:




Een prikkelarme locatie in beheer van onze stichting, dicht bij de natuur waar
begeleidingsactiviteiten kunnen plaatsvinden
Begeleiding op basis van onze pedagogische visie door zelfstandige professionals op basis van
PGB of ZIN (dit laatste via een samenwerking met Zorg Coöperatie Brabant).
Het project VIERPLEZIER met een prikkelarme Sinterklaas en Kerstviering voor kinderen uit de
doelgroep.

Via een participatieproject van de coöperatie DELA hebben wij in 2016 vrijwilliger met een
beperking kunnen laten participeren in binnen stichting en ook op deze manier bijgedragen aan
een inclusieve samenleving.
Tenslotte is in 2016 de basis gelegd voor een aantal mooie projecten die in 2017 worden
uitgevoerd zoals per prijswinnende: LOEK@SUMMER (zomeractiviteiten voor kinderen uit de
doelgroep), voorlichting en preventie, lotgenotencontact en talentgerichte programma’s.
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FINANCIELE VERANTWOORDING
BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016, met toelichting
Balans met 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
Activa:
Vlottende activa
- Debiteuren
- Overige vorderingen
- Liquide middelen

Totaal

Passiva:
Eigen vermogen
- Algemene reserve
Kortlopende schulden
- Crediteuren
- Leningen
- Overige schulden

€ 3.669
€ 5.801
€ 656

€ 10.126

Totaal

€ 2.898
€ 5.178
€ 1.059
€ 991
€ 10.126

Toelichting op de balans
De overige vorderingen bestaan uit:
- nog te factureren begeleidingsuren
- Vooruitbetaalde kosten

€ 5.761
€ 40

Leningen betreft uitsluitend leningen verstrekt door bestuurleden ter financiering van de opstartkosten.
Overige schulden bestaat uit nog te ontvangen declaraties, facturen en te betalen vrijwilligersvergoeedingen.
Er is voor het jaar 2016 geen begroting opgesteld, vanwege de opstartfase.

Staat van Baten en Lasten 2016

Baten:
Opbrengsten begeleiding
Sponsoring
Donaties
Fondsen

Totaal baten

Resultaat 2016

€ 9.430
€ 1.000
€ 702
€ 1.000

€ 12.132

Lasten:
Inkoop begeleiding
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Materialen
Vrijwilligersvergoedingen

€ 5.263
€ 144
€ 3.038
€ 414
€ 375

Totaal lasten

€ 9.234

€ 2.898

Toelichting op de staat van baten en lasten
De organisatiekosten zijn als volgt opgebouwd:
- Opstartkosten (notaris, kvk, etc.)
€ 731
- Promotie en representatie
€ 1.340
- Verzekeringen
€ 334
- Telefoon en automatisering
€ 250
- Bank, kantoor en portikosten
€ 383
De huisvestingskosten betreft de locatie aan het Rundgraafpark.
Voor de locatie 't Geitenboerke is in 2016 geen huur verschuldigd.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.

Opbrengsten, niet betrekking hebbende op dienstverlening, zoals schenkingen, worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen.
Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserves.
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ONDERTEKENING

29 juni 2017, namens het bestuur

Mandy Mennings – van Laarhoven (voorzitter)

Lieke Stabel (penningmeester, secretaris)

Peter van Grunsven (bestuurslid)
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