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1. Inleiding
1.1
Algemeen
Dit is het eerste beleidsplan van Stichting Huis van Liefde. Dit beleidsplan is de leidraad voor
hoe we werken als Stichting en volgt de doelstelling van de stichting zoals weergegeven in
de Akte van Oprichting.
Dit eerste beleidsplan geldt voor de periode van 2018 tot 2020 en zal daarna opnieuw
worden beoordeeld en waar nodig worden aangepast.
1.2

Gegevens Stichting

Naam:
RSIN/ fiscaal nummer:
Postadres (secretariaat):
KvK-nummer:
Bankrekening:

Stichting Huis van Liefde
858650940
Gele Rijderspad 47, 3902 JJ Veenendaal
71284575
NL64 RABO 0329 5748 33

Bestuur
- Voorzitter:
- Secretaris:
- Penningmeester:
- Algemeen bestuurslid:

Roeline van der Poel – Dijkstra
Margreet van den Heuvel – van Vreeswijk
Wim Koelewijn
Renate Hartman

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd, waarmee een situatie wordt voorkomen dat
één bestuurslid afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de Stichting.
2. Doestelling, kernwaarden en identiteit
De stichting stelt zich ten doel het bieden van veiligheid, tijdelijk opvang en ondersteuning
aan vluchtelingen en anderen die in nood verkeren. De stichting tracht dit doel te bereiken
door het bieden van tijdelijke huisvesting, het verstrekken van voedsel, kleding en overige
noodzakelijke levensbehoeften aan vluchtelingen en anderen die in nood verkeren (“bed,
bad en brood”). Dit heeft ten doel een basis te creëren, die hen in staat stelt om een
zelfstandig en volwaardig bestaan op te bouwen in de samenleving. De Stichting doet al
hetgeen dat met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Stichting Huis van Liefde is opgezet vanuit een christelijke levensbeschouwing. Zoals Jezus
opkomt voor kwetsbare mensen in de samenleving en staat voor rechtvaardigheid, zo wil de
Stichting op de bres staan voor mensen die in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen.
We doen dit vanuit overtuiging dat God de mens heeft bedoeld om in vrijheid en veiligheid
te leven. Hij heeft alle mensen geschapen naar Zijn beeld. Hij wil dolgraag Zijn liefde geven
aan de mensen. Jezus heeft ons voorgeleefd om onbaatzuchtig onze medemens lief te
hebben. Dat voorbeeld wil de Stichting graag volgen.
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Vanuit deze levensovertuiging wil de Stichting mensen die in een kwetsbare positie terecht
zijn gekomen tijdelijk een moment van rust en aandacht geven en hen mede hierdoor weer
op weg helpen.
3. Beleid
3.1. Huisvesting
Een belangrijk startpunt van ieder “project” van Stichting Huis van Liefde is huisvesting. Deze
basisbehoefte geldt voor iedereen, maar is helaas niet voor iedereen op de juiste manier
beschikbaar. De naam van de Stichting wijst op het belang van huisvesting.
Het bieden van huisvesting is echter niet eenvoudig voor een stichting als Stichting Huis van
Liefde. Het zelf investeren in huisvesting is niet het uitgangspunt van de Stichting en daarom
wordt er waar mogelijk samengewerkt met particulieren die ruimte ter beschikking stellen
om onderdak te verlenen aan de medemens. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar min
of meer zelfstandig bewoonbare woonruimtes om daarmee de bewoners zoveel mogelijk
privacy en zelfstandigheid te geven.
Zodra een dergelijke ruimte is gevonden en de eigenaar(s) deze ruimte ter beschikking
wil(len) stellen voor het doel van Stichting Huis van Liefde, wordt een contract opgesteld
met deze eigenaar(s) om de formele zaken rondom de terbeschikkingstelling van deze
ruimte te regelen.
De beschikbare ruimten worden voor bepaalde tijd ter beschikking gesteld aan de bewoners,
waarbij een periode van 1 tot maximaal 3 maanden het uitgangspunt is. Deze beperkte
periode is bedoeld om zelfstandigheid van bewoners te blijven stimuleren en (hernieuwde)
participatie in de maatschappij te bevorderen. Heeft een bewoner voor een langere periode
huisvesting nodig, dan is er meestal sprake van problemen, die beter door officiële instanties
opgepakt kunnen worden. In uitzonderlijke gevallen kan overigens door het bestuur worden
afgeweken van de maximale periode van 3 maanden.
3.2. Levensonderhoud
De mensen die in een locatie van Huis van Liefde komen wonen, beschikken veelal niet of
slechts ten dele over inkomen of vermogen. Voor deze mensen zal de Stichting zorgdragen
voor de benodigde middelen om gedurende hun verblijf minimaal te kunnen voorzien in hun
levensonderhoud.
Ten einde de kosten voor levensonderhoud te beperken, wordt waar mogelijk gebruik
gemaakt van bestaande faciliteiten als de voedselbank, de kledingbank en soortgelijke
instanties.
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3.3. Aandacht en ondersteuning
Het uiteindelijke doel van het verblijf in Huis van Liefde is dat bewoners na het verlaten van
Huis van Liefde weer zelfstandig en in vrijheid een eigen plek kunnen en willen innemen in
de maatschappij. De keuze om dit te doen moet door bewoners zelf worden gemaakt. De
Stichting en de begeleiders kunnen alleen adviseren, ondersteunen en aanmoedigen om
deze keuze te maken en ook in de praktijk te brengen. Initiatieven hiertoe worden van de
mensen zelf verwacht.
Het is belangrijk dat bewoners voor begeleiding (financieel, psychologisch, juridisch,
medisch, etc.) zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande instanties. Het blijft te allen
tijde de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf om bij al deze zaken een zelfstandige en
actieve rol te spelen. Voor zover noodzakelijk en mogelijk kunnen begeleiders hen hierbij
helpen, zonder echter de verantwoordelijkheid op enigerlei wijze over te nemen.
De Stichting Huis van Liefde is opgezet vanuit een christelijke levensvisie. Voor veel van de
initiatiefnemers en vrijwilligers is het leven met Jezus de belangrijkste bron van
positiviteit in hun leven. Omdat we deze positiviteit ook aan bewoners gunnen, zullen we de
boodschap van Jezus uitdragen. Uiteraard blijft de keuze voor het geloof in Jezus een
persoonlijke zaak van de bewoners en zal deze nooit maatgevend zijn voor de afweging
welke hulp of ondersteuning gegeven wordt.
4. Financieel
De Stichting is verplicht om de inkomsten en uitgaven duidelijk te administreren te
rapporteren en te verantwoorden. Daarbij zijn de verwachte inkomsten en uitgaven de
volgende:
Verwachte inkomsten:
- giften en schenkingen;
- eventuele bijdrage van de bewoners (te allen tijde vrijwillig);
- opbrengsten van acties (verkoop paasbroden, stroopwafels, etc);
- eventuele subsidies.
Verwachte kosten
- kosten voor woonruimte en inrichting (idealiter middels schenking budgetneutraal);
- kosten voor basisvoorzieningen zoals gas, water en elektra;
- kosten voor levensmiddelen: eten, drinken en schoonmaakmiddelen;
- kosten voor kleding en andere noodzakelijke middelen voor de bewoners in die gevallen
dat de bewoners zelf niet de middelen hebben dit aan te schaffen;
- kosten voor aanschaf, onderhoud of vervanging van inventaris van de locaties.
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Het volgende overzicht toon een globale schatting van de inkomsten en uitgaven in het jaar
2018.
Inkomsten (in €)
Giften/ schenkingen
Bijdrage bewoners
Opbrengsten acties
Subsidies
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Uitgaven (in €)
Kosten woonruimte
Gas, water, elektra
Levensmiddelen, etc.
Kleding en andere middelen
Aanschaf, onderhoud of
vervanging inventaris
Kosten oprichting Stichting
Kosten website

3.000
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Jaarlijks zal opnieuw een begroting worden gemaakt van de inkomsten en uitgaven, rekening
houdend met de feiten en omstandigheden van dat moment.
De uitgaven van de Stichting zullen zoveel mogelijk worden afgestemd op de inkomsten. Het
primaire doel van de Stichting is huisvesting. De (omvang van) de overige uitgaven zal worden
afgestemd op de inkomsten om zodoende de continuïteit van het primaire doel van de
Stichting te garanderen.
Door de Stichting zal een reservering worden aangehouden om het primaire doel van de
Stichting te garanderen. Daarnaast worden waar nodig (beperkte en geoormerkte)
reserveringen gevormd voor onderhoud van de ruimtes, waarbij valt te denken aan
(verbetering van) isolatie om de stookkosten te beperken en ander onderhoud dat het gevolg
is van de wisselende bewoning.
Overigens wordt gepoogd de ontvangen middelen zoveel mogelijk op korte termijn in te
zetten voor het doel waarvoor deze middelen zijn ontvangen.
5. Overig
5.1. Intakegesprek
Het verschaffen van huisvesting aan bewoners heeft voor beide partijen (de bewoner en de
begeleider) een impact. De mate waarin en wijze waarop beide partijen het contact
vormgeven, verschilt per situatie. Het is van belang dat vanaf het begin van het contact en
eventuele huisvesting een zekere vertrouwensband bestaat tussen beide partijen. Daarbij is
het voor de begeleiders van belang om de situatie rondom de bewoners goed te kennen.
Voorafgaand aan ieder nieuw contact en eventuele bewoning van Huis van Liefde, vindt er
een gesprek plaats tussen de potentiële bewoner(s) en de begeleider(s). Pas naar aanleiding
van dit gesprek geven beide partijen aan of zij een bewoning zien zitten en beide partijen
hebben het recht om af te zien van de bewoning om voor hen moverende redenen.
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5.2. Beëindiging ondersteuning
Zodra de bewoners de locatie van Stichting Huis van Liefde verlaten, wordt de
ondersteuning in principe ook beëindigd. Dit betreft zowel financiële ondersteuning als de
andere ondersteuning die tijdens de bewoning is genoten.
5.3. Beloningsbeleid
Zoals uit het hele beleidsplan wel blijkt, zijn we als Stichting Huis van Liefde afhankelijk van
het werk van en vrijwilligers, waaronder de begeleiders (deze laatste zijn veelal de eigenaars
van de locaties waar mensen worden opgevangen). Deze vrijwilligers ontvangen hiervoor in
geen vergoeding.
Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behoudens
een vergoeding voor de reiskosten indien zij hier aanspraak op willen maken.

Stichting Huis van Liefde

Pagina 6 van 6

Beleidsplan 2018-2020 (3.0)

