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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan 2018 – 2022 van Stichting Jens.
De Stichting is een initiatief van John en Marcha Hage- van Dissel, die na oprichting op 01-03-2016
een bestuur hebben gevormd van 3 personen.
De Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd
waardoor het voor particulieren mogelijk is hun giften af te trekken van de belasting en de Stichting
geen belastingen hoeft af te dragen over giften en schenkingen.
Voorwaarde voor het behouden van de ANBI status is dat de Stichting een beleidsplan dient op te
stellen en jaarlijks de jaarcijfers dient te publiceren op de website.
Het beleidsplan geeft inzicht in:
- Missie, visie en doelstelling van de Stichting
- 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
Bovenstaande zaken zijn opgenomen in het beleidsplan en treft u hierna.
Mocht u naar aanleiding van het doornemen van het beleidsplan vragen of opmerkingen hebben dan
vernemen wij dat graag.
Bestuur Stichting Jens

Inleiding

“Hoop doet leven”
Stichting Jens is een stichting die wij hebben opgericht en vernoemd naar onze zoon Jens.
Jens is een vrolijke jongen, maar heeft zijn beperkingen.
Ondanks dat proberen we zoveel mogelijk zijn leven aangenaam te maken. Jens is geboren met het
syndroom van Pitt Hopkins. Het is een relatief onbekend syndroom wat (zware) lichamelijke en
geestelijke beperkingen als gevolg heeft.
Gelukkig is in de afgelopen jaren door vele inspanningen van diverse betrokkenen al meer
bekendheid gekomen voor deze ziekte. Maar, het blijft een zeldzaam syndroom.
In Nederland is in 2018 een geschat aantal van 50 geregistreerde personen. met dit syndroom en
daarom hebben we Stichting Jens opgericht. Niet alleen voor onze zoon, maar ook voor andere
mensen die direct in aanraking komen met het syndroom van Pitt Hopkins.
Met Stichting Jens zamelen we geld in. Geld om kinderen met het Pitt Hopkins syndroom financieel
te ondersteunen om dolfijntherapie te laten volgen. Want, deze therapie kan zeer goed helpen bij
kinderen met het Pitt Hopkins syndroom. Een methode waarmee kinderen echt een stap verder
kunnen komen in hun ontwikkeling. Ieder op zijn eigen niveau. En, dit kan zowel voor het kind als
voor de ouder(s) een geweldig goed en groot handvat zijn voor de toekomst. Wij weten uit ervaring
met Jens, dat een progressie van 5% al een wens is, die velen zich amper kunnen voorstellen.
Via fondsen, sponsoring en activiteiten proberen we geld te genereren voor dit doel.
‘hoop doet leven’ is dan ook ons slogan voor de Stichting Jens.

John en Marcha Hage

1. Missie, visie en doelstelling
1.2. Missie
Stichting Jens wil fondsen werven ten behoeve van het financieel ondersteunen van dolfijntherapie
voor kinderen met het Pitt Hopkins syndroom.
1.3. Visie
De Stichting verwacht dat het mogelijk is voldoende fondsen voor financiële werving te kunnen
vinden door het zoeken van publiciteit, organiseren van activiteiten en verkoop van artikelen.
1.4. Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel om met behulp van vrijwilligers activiteiten te organiseren om op die
manier middelen op te halen die kunnen worden gedoneerd aan Stichting Jens. De activiteiten zullen
voornamelijk, maar niet uitsluitend, plaatsvinden in Zeeland. De fondsenwerving zal zich zowel
richten op particulieren als bedrijven en serviceclubs zoals de Ronde Tafel en Rotary. De Stichting
stelt zich ten doel om minimaal voor 1 kind per jaar de dolfijntherapie mogelijk te maken.

2. Doelgroepen
De Stichting stelt middelen beschikbaar aan organisaties die zich bezig houden met kinderen met het
Pitt hopkins syndroom

3. Activiteiten en projecten
De Stichting zal activiteiten organiseren om donateurs te werven waarbij het creëren van
bewustwording van de noodzaak op geld te genereren voor dolfijntherapie mede van belang is om
op die manier blijvende interesse te houden. Qua activiteiten kan worden gedacht aan:
a. Verkoop van artikelen, met of zonder relatie met de doelstelling
b. (Doen) organiseren van feesten en fondsenwervende festiviteiten
c. Deelname aan fondsenwervende activiteiten
d. Actief benaderen van bedrijven en serviceclubs om aandacht te vragen voor de doelstelling
e. Aanwezig zijn met een promotiestand op braderieën en markten

4. Communicatie
De Stichting zal voor haar communicatie gebruik maken van een website
www.stichtingjens.com en https://www.facebook.com/stichtingjens

5. Financiën
5.1. Beheer
De Stichting dient een administratie te voeren waaruit blijkt hoe de baten en lasten van de Stichting
zijn samengesteld. Vanuit deze administratie dient jaarlijks een balans en staat van baten en lasten te
worden opgemaakt als verantwoording. Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari tot en met
31 december van ieder jaar.
De Stichting heeft voor de ontvangst van de baten een bankrekening bij de ING bank onder nummer
NL29 INGB 0007 2252 22. Het beheer over de gelden is gedelegeerd aan de penningmeester.
De jaarlijks opgestelde balans en staat van baten en lasten zal na goedkeuring van het bestuur
worden gepubliceerd op de website, waarbij het bestuur tevens de penningmeester dechargeert.
Als bij liquidatie van de Stichting blijkt dat er een batig saldo is dan zal dit saldo besteed worden ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
5.2. Werven van middelen
De Stichting wil middelen ontvangen vanuit sponsoring, donaties, giften, legaten, subsidies, bijdrage
van fondsenwervende activiteiten.
5.3. Besteding van vermogen
De Stichting zal jaarlijks donaties doen aan kinderen met het Pitt Hopkins syndroom. Het bestuur zal
jaarlijks besluiten of en zo ja aan welk persoon die toegekend wordt. Dit volgt na aanmelding.
Personen met het Pitt Hopkins syndroom kunnen hiertoe een verzoek indienen maar het bestuur kan
ook zelf een persoon uitkiezen. De Stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen
van derden.

6. Personeelsbeleid en inzet vrijwilligers

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers worden geworven door de
bestuursleden en andere vrijwilligers die reeds actief zijn binnen het vrijwilligerscorps van de
Stichting. Zowel de vrijwilligers als de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Wel
worden gemaakte kosten, indien de vrijwilliger dit wenst, vergoed.

7. Het bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat sinds de oprichting uit:
- Mevr. M van Dongen de Vries , voorzitter
- Dhr. J Hage, penningmeester
- Dhr. R van Vossen, secretaris

8. Overzicht gegevens Stichting
Kamer van Koophandel nummer

65687418

RSIN/fiscaal nummer

856215120

ING Bank

NL29 INGB 0007 2252 22

Statutaire vestigingsplaats

Ouwerkerk

Post- en bezoekadres

Ring 10 4305AE Ouwerkerk

Website

www.stichtingjens.com

9. Bijlagen
• Statuten
• Uittreksel Kamer van Koophandel

