
 
 

Beleidsplan Stichting Vrienden van KOLB 2022- 2023 

 

Stichting Vrienden van KOLB 

Bernadottelaan 79 

2806JM Gouda 

E. stichting@kindouderleerling.nl 

T. 06 24476791 

KvK: 87167700 

RSIN: 864223778 

 

Voorzitter: W. Timmer (ad interim) 

Penningmeester: M. J. Timmer- de Leeuw (ad interim) De penningmeester verzorgt de boekhouding 

in het boekhoudprogramma van de Stichting. Tevens checkt en verwerkt de penningmeester in het 

boekhoudprogramma de inkomsten en uitgaves van de stichting (4 -ogen principe) welke gedaan zijn 

door de voorzitter of de secretaris. De Penningmeester kan zelf geen uitgaves doen voor de stichting.  

 

Secretaris: Vacature: Wilt u medebestuurder secretaris worden van Vrienden van KOLB? Neem 

gerust contact op!  

Taken secretaris: De secretaris verzorgt de notulen tijdens een vergadering, verzorgt de 

voorbereiding en opvolging van de acties. Tevens adviseert hij of zij op het gebied van governance ( 

de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisaties) 

aangelegenheden en waakt over geldende wet- en regelgeving. Verdere taak als beleidsadviseur en 

gesprekspartner waarmee de stichting  de strategie nog beter vorm kan geven.  

De secretaris kan met zijn of haar expertise zowel een objectieve als adviserende rol vervullen. Zo 

functioneert de secretaris als bestuursadviseur.  

 

Algemeen 

Stichting Vrienden van KOLB heeft geen betaalde krachten en/ of medewerkers in loondienst.  

Een bestuurder van Stichting Vrienden van KOLB ontvangt, indien gewenst, een 

vrijwilligersvergoeding voor werkzaamheden welke de bestuurder verricht voor de stichting. 

Vrijwilligers welke zich inzetten voor de cliënten van KOLB ontvangen voor hun werkzaamheden een 

vrijwilligersvergoeding. Stichting Vrienden van KOLB heeft hiervoor een vrijwilligerscontract 

opgesteld. 

Deze vrijwilligersvergoeding is volgens de regels van de belastingdienst vrijwilligersvergoedingen.  

Bestuurders en vrijwilligers wordt gevraagd een VOG te overhandigen voordat ze hun 

werkzaamheden bij KOLB kunnen starten. De juiste VOG wordt door de stichting klaargezet.  

Vrijwilligers welke werken met cliënten tekenen tevens de gedragscode rondom de gedragsregels in 

de omgang van de cliënten. Deze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode “In veilige handen”. 

De veiligheid van cliënten en medewerkers is voor Stichting Vrienden van KOLB van groot belang.  

Tevens hebben vrijwilligers en bestuurders van Stichting vrienden van KOLB geheimhoudingsplicht 

ten aanzien van vertrouwelijke informatie. Interne gegevens en informatie mag niet voor 

persoonlijke doeleinden worden gebruikt.  
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Doelstelling Stichting vrienden van KOLB 

 

1.  Doelen stichting  

De doelen van de stichting 

a. het vergroten van de sociale en maatschappelijke positie van de aangemelde cliënten als het 

cliëntsysteem. Door eveneens het cliëntsysteem te betrekken wordt eveneens de 

maatschappelijke positie en gezondheid en welzijn vergroot voor zowel de cliënt als het 

cliëntsysteem. Dit heeft, naast de professionele hulp die vaak in het gezin geboden wordt, 

een positieve invloed op de thuissituatie welke ook van belang is voor de leefbaarheid en 

rust in de buurt waarin de cliënt en het cliëntsysteem wonen. Een fijne ervaring/ leuk uitje en 

daarin leren, oefenen en toepassen wat juiste omgangsvormen met elkaar zijn helpt basale 

waarden zoals veiligheid, gezondheid en welzijn te verbeteren en een negatieve spiraal in het 

gezin en veelal dan ook in de omgeving waar het gezin woont te doorbreken of te 

voorkomen.  

b. Ondersteuning bieden bij het realiseren van een beschikbare begeleidingsplek voor iedere 

cliënt in de knel. Deze plek kan zowel binnen als buiten KOLB gerealiseerd worden. Dit met 

als doel dat de cliënt kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij 

doordat deze zijn talenten kan inzetten. Daarnaast zorgt een laagdrempelige (vrijwillige) 

dagelijkse activiteit en structuur ervoor dat de cliënt bezig is met persoonlijke ontwikkeling 

en niet meer thuis of in de buurt rondhangt. Het is een laagdrempelige stap ter 

voorbereiding op een (volwassen) leven binnen de samenleving. Daarbij dat vrijwilligers een 

zinvolle tijdsbesteding hebben en dat de kosten binnen de jeugdzorg worden verminderd 

doordat vrijwilligers voorliggende activiteiten met cliënten ondernemen. 

c. Voorlichting en bewustwording. 

Gezien de flexibiliteit, kwaliteit en betrokkenheid welke Stichting vrienden van KOLB kan 

bieden in aanvulling op de jeugdzorg deze kleinschalige vorm van aanvulling op de jeugdzorg 

door de korte onderlinge lijntjes tussen vrijwilligers, begeleiders en bestuur. Deze vorm van 

begeleiding onder de aandacht (blijven) brengen bij potentiële vrijwilligers en gemeentes om 

zorg te dragen dat deze vorm van ondersteuning blijft bestaan ten behoeve van de cliënt, 

cliëntsysteem en de maatschappij.  

d. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgenoemde in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

2. Hoe de stichting haar doelen onder meer wil verwezenlijken  

a. Het opzetten en onderhouden van een vrijwilligersnetwerk om de werkzaamheden binnen 

de stichting uit te kunnen blijven voeren.  

b. De stichting richt zich op activiteiten en werkzaamheden daar waar reguliere budgetten uit 

de jeugdzorg (nog) ontoereikend zijn, financiële middelen te verwerven, te beheren en ter 

beschikking te stellen aan de stichting. De ingezamelde middelen komen direct ten goede 

aan de begeleiding van de cliënten en cliëntsystemen aangemeld bij de stichting.  

c. Het promoten van vrijwilligerswerk bij de stichting gebeurt door inzet free publicity en het 

geven van (individuele ) voorlichting aan geïnteresseerden.  

d. Het ondersteunen van en het laten aansluiten van een vrijwilliger bij (het organiseren van) 

activiteiten met en voor jeugdigen vanuit de stichting met netwerk.  



 
 

a. Voor de jeugdige zijn veelal middelen vanuit de jeugdzorg, vandaar dat in dat geval 

de jeugdige en een betaalde begeleider deze uitjes niet vanuit een stichting vergoed 

worden. Echter de kosten voor het meenemen van het netwerk worden niet vanuit 

de jeugdzorg vergoed. De stichting heeft deze mogelijkheid wel en daardoor kan de 

jeugdige met het netwerk deze activiteit ondernemen. Voor de jeugdzorg organisatie 

zijn dit geen extra inkomsten. Het cliëntsysteem en de vrijwilliger onderneemt 

activiteiten op kosten van de Stichting, welke niet door de jeugdzorg gedeclareerd 

kunnen worden. Voor zowel welzijn als ontwikkeling van cliënt als het gehele 

cliëntsysteem is het ondernemen van activiteiten welke aansluiten bij behoeften van 

groot belang om te leren op een (volwassen) leven binnen de samenleving.   

 

3. Praktische uitwerking doelstellingen 

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel 

In dit hoofdstuk is een praktische uitwerking gegeven van de doelen en doelstellingen van de 

stichting zoals verwoord in de voornoemde subhoofdstukken. 

a. Om activiteiten voor en met cliënt en cliëntsysteem vanuit de stichting mogelijk te maken die 

niet, of niet alleen, vanuit reguliere middelen te financieren zijn, zullen fondsen geworven 

worden. Voorbeelden van activiteiten zijn het faciliteren van specifiek speel- en leermateriaal 

tbv. het cliëntsysteem en/ of extra activiteiten (buiten) in relatie tot de cliënt en het netwerk.  

b. Het vrijwilligersnetwerk zal worden ingezet om activiteiten met en voor de cliënt en het 

cliëntsysteem te organiseren, zoals extra ondersteuning in het meelopen/ rijden naar een 

activiteit zoals een natuurspeeltuin of binnenspeeltuin. Of even een boodschapje doen in de 

winkel t.b.v. een activiteit.   

c. Ook het ondersteunen in opdracht van en overleg met medewerkers in de begeleiding van 

kinderen in de basisschoolleeftijd. De begeleiding zal veelal 1 op 1 zijn-> oa. spelletje spelen/ 

helpen met schoolwerk/ enkele keer boodschap doen (met kind). Ook eenvoudige 

huishoudelijke klusjes kunnen voorkomen -> oa. Afwas/ vloer vegen, zodat de ruimte netjes 

achtergelaten wordt bij vertrek.  

d. Tevens kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren rondom de huiswerkbegeleiding bij de 

cliënten welke naar het voortgezet onderwijs gaan. Huiswerkbegeleiding is geen onderdeel 

van de begeleiding vanuit de jeugdzorg. Training Executieve Functies is dat wel en hiervoor 

worden vrijwilligers niet ingezet. Wel mogen vrijwilligers hier indien interesse gecoacht 

worden, zodat hoe de uitleg rondom huiswerk gegeven wordt volgens TEF. (Oa. planning/ 

organisatie) om na deze training (weer) bij een voorliggende voorziening of zelfstandig over 

te kunnen gaan. Echter merken we dat cliënten af en toe extra uitleg nodig hebben. 

Vrijwilligers, bijvoorbeeld met specifieke kennis over wis- en natuurkunde kunnen hierin 

ondersteunen. Daardoor kunnen begeleiders hun eigenlijke taak uitvoeren en hun tijd 

besteden aan begeleiding in plaats van huiswerkbegeleiding en andere voorliggende taken.  

e. Vrijwilligers kunnen zich bij KOLB oriënteren op het werkveld jeugdzorg. Mogelijk interesse 

om een opleiding te volgen en te gaan werken in de jeugdzorg? Dan kan vrijwilligerswerk een 

laagdrempelige opstap zijn. In de jeugdzorg is een tekort aan medewerkers. Het is van 

algemeen maatschappelijk belang dat er voldoende bekwame medewerkers jeugdzorg zijn/ 

opgeleid worden.  

f. Cliënten (16+) met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen na afronding van hun begeleiding en 

bij gebleken geschiktheid vrijwilligerswerk bij KOLB komen doen en op deze manier als 



 
 

‘ervaringsdeskundige’ laagdrempelig een werkhouding ontwikkelen. Denk aan op tijd komen, 

afspraken nakomen, urenregistratie bijhouden, doorzettingsvermogen, ook werkzaamheden 

uitvoeren die minder of niet leuk zijn.  Dit om de werkhouding te trainen en te weten wat er 

van ze verwacht wordt als ze een (bij)baan gaan zoeken om de kans van slagen te vergroten.  

g. Vrijwilligers zijn aanwezig als extra ondersteuning, boventallig. Vrijwilligers nemen geen 

werkzaamheden welke tot het takenpakket van de vaste medewerkers behoren uit handen. 

Daardoor worden er geen extra uren geschreven voor de cliënten welke vanuit de jeugdzorg 

begeleid worden. De begeleidingstijd kan zelfs veelal verkort worden, doordat de begeleiding 

tijd heeft de rapportage voor te bereiden welk ze met de cliënt samen opstellen en contact 

te onderhouden met netwerk van de cliënt. Begeleiders zijn ten alle tijden verantwoordelijk 

voor de doorlopende lijn, begeleiding en de training TEF.  

 

4. Werkzaamheden stichting  

Om vrijwilligers, vrienden en fondsen te werven worden vele activiteiten ondernomen, waaronder 

a. Bekendheid geven aan de stichting en werving vrijwilligers via website, sociale media, 

kranten, brieven, nieuwsbrief en flyers  Op de website zullen ook de gegevens over het 

bestuur, het beleidsplan en het (financieel)jaarverslag worden vermeld  

b. Bekendheid geven en werving vrijwilligers en vrienden/donateurs via presentatie bij lokale 

organisaties 

c. Benadering van regionale en landelijk fondsen   

d. Fondsenwerving en subsidie aanvraag  

e.  Contacten met netwerk uitbreiden en onderhouden  

f.  Samenwerking met andere stichtingen en organisaties bewerkstelligen  

g. Bevorderen van naamsbekendheid  

 

5.  Comité van Aanbeveling  

De stichting heeft zich beraamd om het aanstellen van een Comité van Aanbeveling en heeft 

besloten dit niet te doen.  

 

6.  Financiën, donaties, subsidies  

6.1 Inleiding 

 In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan hoe wordt omgegaan met de gelden onder beheer van de 

stichting.  

6.2 Werving van middelen  

De stichting tracht haar doelen te bereiken door het werven van fondsen. Dit doet zij door: het 

verkrijgen van giften en/of sponsoring door bedrijven, particulieren, fondsen of andere instellingen. 

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van onderstaande 

wervingsactiviteiten  

a. Werven van incidentele en structurele donateurs  

b. Organiseren van fundraisingsactiviteiten  

c. Aanschrijven van fondsen  

d. Promotie via media (te denk valt aan het benaderen van lokale kranten en websites zoals 

LinkedIn, facebook en twitter  

e. Promotie via eigen kanalen (ten denken valt aan de website en mailing via nieuwsbrieven  

f. Door het direct dan wel indirect benaderen van persoonlijke c.q. zakelijke contacten  



 
 

g. Geld wat daarvoor is vrijgemaakt vanuit KOLB B. V.  

 

6.3 Beheer van vermogen/middelen en besteding ervan 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De verworven middelen worden door de stichting beheerd, 

voor zolang als nodig, totdat ze effectief en gecontroleerd kunnen worden aangewend voor het 

gestelde doel.  

6.2 Besteding van vermogen/middelen  

De Stichting Vrienden van KOLB heeft zich uitdrukkelijk niet ten doel gesteld winst te maken. Het 

bestuur beheert het vermogen van de Stichting Vrienden van KOLB en bepaalt de besteding van de 

middelen. De besteding zal moeten voldoen aan een van onderstaande criteria 

a. De gelden komen te goede aan de cliënten welke begeleiding ontvangen binnen KOLB  (ter 

verbetering van hun maatschappelijk positie). Hiervoor geldt dat de besteding alleen voor die 

zaken wordt aangewend, die niet bekostigd kunnen worden vanuit de jeugdwet en waarvoor 

door overheidsinstanties geen middelen ter beschikking worden gesteld  

b. Er wordt verantwoord via bonnen en nota’s aan de stichting en aan de sponsoren.  

c. Er vind jaarlijks een accountants controle plaats omtrent de rechtmatigheid van  inkomsten 

en uitgaves. Eveneens als controle, omdat rechtspersoon of natuurlijk persoon niet over het  

vermogen van stichting mag beschikken als zijnde eigen vermogen.  

d. Facturen welke betaald worden door de Stichting via overboeking moet bij overboeking voor 

getekend worden door de daartoe aangewezen bevoegd persoon. Zowel de secretaris als de 

voorzitter hebben deze bevoegdheid. De penningmeester ziet alle inkomsten en uitgaves in 

het boekhoudprogramma van de Stichting voorbij komen en verwerkt deze op de juiste 

manier. Hierdoor is een 4-ogen beleid gewaarborgd rondom inkomsten en uitgaves.  

6.3 Jaarverslag  

Jaarlijks legt de Stichting Vrienden van KOLB in een jaarverslag verantwoording af over de besteding 

van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt geplaatst op de website.  

6.4 Jaarplan en jaarbegroting  

Het beheer van de verkregen inkomsten vinden als volgt plaats: Jaarlijks wordt in het bestuur de 

jaarbegroting vastgesteld die enerzijds bestaat uit beheerkosten en anderzijds uit exploitatiekosten. 

In 2022 wordt gefocust op het verkrijgen van de middelen die nodig zijn voor het realiseren van de 

doelen.  

6.5 Omgaan met vermogen bij ontbinden stichting  

Indien de Stichting Vrienden van KOLB wordt ontbonden, komt het resterende vermogen van de 

Stichting toe aan een door de vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling als de Stichting Vrienden van KOLB.  

6.5 Leiding Rekening en verantwoording over verkregen middelen, 

De besteding daarvan en het beheer van het vermogen van de stichting, vindt plaats conform het 

gestelde in de statuten van de stichting. Hiertoe wordt, onder verantwoording van de 

penningmeester, de boekhouding gevoerd.  

6.6 Vermogensbeheer/Geldbeheer  

Het geldbeheer vindt plaats via een door de stichting daartoe aangegane bankrekening. Het beheer 

van deze rekening wordt gevoerd door de penningmeester. Voor het uitvoeren van betalingen is er 

toestemming nodig van tenminste één van de andere bestuursleden (4 ogen principe). De 

beheerskosten zijn minimaal en omvatten geen bezoldiging van bestuurders, uitsluitend uitgaven als 

bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving bij de kamer van koophandel en 



 
 
onkostenvergoedingen die samenhangen met verwerving, alsmede de verspreiding van de visie en 

ideeën van de stichting. Het vermogen blijft op rekening van de stichting tot er voldoende is om 

nieuwe doelen te realiseren.  

 

7. Toekomstvisie  

Het beleidsplan is voor 2022-2023. In de 2e helft van 2023 zal er een nadere uitwerking gemaakt 

worden van de activiteiten die zullen worden gaan ontplooid door de stichting ten behoeve van de 

ondersteuning van de cliënten en cliëntsysteem welke een positieve bijdragen leveren aan de 

maatschappij.  


