Beleidsplan Stichting 1 Klein Gebaar
1. Doelstelling
2. Doelgroep
3. Werkgebied
4. Werklocatie
5. Bestuur en organisatie
6. Algemeen beleid en activiteiten/projecten
7. Financieel beleid
8. Beleidsvoornemens
1.Doelstelling Stichting 1 Klein Gebaar
De doelstelling van 1 Klein Gebaar is meerledig:
● Ondersteunen van gezinnen die het financieel niet redden door middel van kleding,
schoenen, speelgoed en ondersteunende projecten zoals de verjaardags-, zomeren/of Sinterklaas- en kerstpakketten.
● Bewustwording creëren voor het bestaan van deze groep mensen en kinderen.
● Ondersteunen van organisaties en hulpverleners die in deze omgeving zich inzetten
voor een groep kinderen die opgroeien in kwetsbare leefomstandigheden zoals
armoede.
● Verbeteren van de thuissituatie voor kinderen die opgroeien in armoede.
● Ondersteunen van jonge moeders door middel van de moeder/kind ruimte en
babyafdeling.
2.Doelgroep
De doelgroep die wij ondersteunen zijn gezinnen die het financieel niet redden. Maar die
helaas met hun hulpvraag nergens terecht kunnen. Gezinnen die tussen wal en schip vallen
wat betreft de hulpregelingen van gemeente en voedselbank. Kinderen die opgroeien in
armoede of andere kwetsbare leefsituaties.
1 Klein Gebaar werkt met diverse organisaties en hulpverleners samen die ook opkomen
voor gezinnen binnen de doelgroep gezinnen in armoede. In dit kader noemen wij o.a.
Wel.kom, Exodus, Moveoo, Bureau jeugdzorg, Sociale wijkteams en consultatiebureaus.

3.Werkgebied
Het werkgebied van Stichting 1 Klein Gebaar is Groot Venlo en de omliggende steden, tot
aan Roermond. Hieronder vallen Tegelen, Belfeld, Blerick, Boekend, Arcen, Lomm, Belfeld,
Reuver, Swalmen, Beesel en Roermond.
4.Werklocatie
Als werklocatie wordt gebruikt de bedrijfshal aan de moeskampstraat 36, 5921 VE Venlo.
5.Bestuur en Organisatie
● 5.1 Operationeel
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door Tamara Westheim, ondersteund
door Nicolle Jacobs.
● 5.2 Vrijwilligers
1 Klein Gebaar werkt volledig op ervaringsdeskundigen en vrijwilligers dus zij zijn van groot
belang voor 1 Klein Gebaar. Zij helpen met alle voorkomende ondersteunende taken in de
kledingafdeling of moeder/kind ruimte en begeleiden activiteiten, waarbij ze in het bijzonder
oog, tijd en aandacht schenken voor de gezinnen die we helpen.
● 5.3 Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
T.m.c Westheim
Penningmeester
J.w.m. Verschueren
Secretaris
Natasja Peeters van Ham
Bestuurslid
Nicolle Jacobs
Bestuurslid
Annemiek Meier
Het bestuur is gekozen door oprichtster Tamara Westheim en bestaat uit mensen uit hun
netwerk die zich allemaal hard maken voor kinderen in kwetsbare leefomstandigheden.
Het bestuur komt iedere 3 maanden bij elkaar. Dan worden lopende projecten en situaties
geëvalueerd en besproken. Tevens worden dan de projecten voor het komende half jaar en
de voortgang besproken.

De bestuursaansprakelijkheid, als ook de aansprakelijkheid voor de vrijwilligers, is geregeld
door de gemeente venlo. Zij hebben voor vrijwilligers en stichtingen een gratis verzekering.
6. Algemeen beleid en activiteiten/projecten
Het algemeen beleid van 1 Klein Gebaar is erop gericht om de thuissituatie te verbeteren
voor gezinnen die in armoede leven. 1 Klein gebaar probeert kinderen die in deze doelgroep
opgroeien langer kind te laten zijn door middel van de projecten en kinderactiviteiten. Een
verlichting in het dagelijks leven maar ook fijne herinneringen aan de kinderfeestdagen.
Op dit moment bieden wij de volgende projecten en mogelijkheden aan:
● Kledingafdeling voor kinderen en volwassenen
● Moeder/kind ruimte
● Babyafdeling
● Verjaardagsfeestjes en pakketten
● zomeractiviteiten en ondersteuning
● Paasbezoekjes door de paashaas
● Afdeling nieuwe start met klein huisraad
● Sinterklaas en kerstpakketten
● Pietenbezoekjes bij gezinnen, scholen en instanties
● Kleinschalige kinderactiviteiten
● Bezoekjes aan pretpark, speeltuin, zwembad of bioscoop
● Inschrijvingen voor Stichting Leergeld, Sport/cultuurfonds, jarige jop en linda
foundation
7. Financieel beleid
Door middel van een actieve benadering van ondernemers, scholen, verenigingen, sponsors
en serviceclubs zamelt Stichting 1 Klein Gebaar producten, geld en diensten in om zo
hiermee te kunnen helpen. Via social media (facebook, instagram en twitter) proberen we
mensen bewust te maken van het bestaan van deze doelgroep mensen en het belang van
hun hulp om deze gezinnen te kunnen helpen.

1 Klein gebaar garandeert te voldoen aan de ANBI voorwaarden, waarbij de kosten van
werving van gelden en beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de
besteding ten behoeve van het doel genoemd in sectie 1 van dit beleidsplan. D.m.v
sponsoringen, donaties, giften en gesponsorde diensten en producten blijven de uitgaven
zoveel mogelijk in balans.
Aan het einde van ieder boekjaar zullen wij binnen 6 maanden een volledig verslag op de
website zetten zodat iedereen inzage heeft in de financieen en kan zien waar het geld heen
gaat.
8. Beleidsvoornemens
Stichting 1 Klein Gebaar heeft het beleidsvoornemen de continuïteit van de stichting te
waarborgen, actief bezig te zijn met sponsorwerving om de verhoudingen tussen
beheerkosten en besteding in balans te houden. Zou 1 Klein Gebaar ooit opgeheven worden
gaan de fondsen en gelden naar een ander goed doel met anbi keurmerk wat zich bezig
houd deze kwetsbare groep gezinnen.
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