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Voorwoord
Gezinshuis De Grote Geer, hierna afgekort als GDGG is gelegen in Houten. GDGG is een gezinshuis waar
maximaal 10 kinderen wonen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen verblijven. Alle kinderen
hebben hun eigen problematieken en hebben professionele zorg en begeleiding op maat nodig.
De kinderen worden in een gezinssituatie opgevangen, in een normale gezinssetting en ontvangen 365
dagen per jaar zorg. Deze zorg wordt betaald uit de WLZ (Wet Langdurige zorg). Deze gelden voorzien
echter niet in alle benodigdheden om een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en een zo goed mogelijk
maatschappelijk functioneren van de kinderen te waarborgen. Ondersteuning van de gezinsouders bij het
vinden van aanvullende financiering en bij allerlei activiteiten ten behoeve van deze kinderen is dan ook
van groot belang. Om dit te faciliteren is de Stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer opgericht
(afgekort VvGDGG).
In dit beleidsplan staan de doelstellingen van de stichting beschreven evenals de werkzaamheden die de
stichting verricht om haar doelstelling te bereiken. Het bestuur van de stichting legt in dit plan het actuele
beleid en de beleidsvoornemens voor de periode 2019-2020 vast. Bij het uitzetten van de door de stichting
te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling.
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1.

Inleiding

1.1

Inleiding
De oprichting van Stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer heeft zijn aanleiding in het
initiatief van het echtpaar Wim Diepeveen en Anja Reijersen van Buuren om na jaren van pleegzorg
de stap te maken naar het starten van een Gezinshuis.
In dit hoofdstuk geven we inzicht in de motivatie van de gezinsouders om Gezinshuis De Grote
Geer te starten, leggen we uit wat een gezinshuis is en gaan we in op de rol van de gezinshuis. Tot
slot sluiten we het hoofdstuk af met de missie en visie van Gezinshuis De Grote Geer.

1.2

Gezinsouders en locatie De Grote Geer
Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel de wereld van een kind door het creëren van een
veilige en vertrouwde leefomgeving binnen een daarvoor georganiseerd gezinsverband. Vanuit deze
setting en vanuit onze identiteit willen we kinderen met hun eigen identiteit met zorg en liefde, in
samenwerking met professionele begeleiding, begeleiden in hun groei naar volwassenheid.
Wij zien het kunnen en mogen opvangen van deze kinderen als een roeping. We wisten al snel in
onze relatie dat we naast onze eigen kinderen andere kinderen wilden helpen en een thuis willen
bieden.
Anja en Wim zijn sinds 2001 actief in de opvang van kinderen die voor korte of langere tijd in hun
gezin verblijven. Bij veel van de 40 kinderen die inmiddels bij hen hebben gewoond, was sprake
van verwaarlozing, lichamelijke en/of geestelijke mishandeling en/of andere negatieve ervaringen,
waardoor deze kinderen (tijdelijk) niet meer in hun oorspronkelijke thuis konden blijven wonen.
In de achterliggende jaren zijn Wim en Anja toegegroeid naar het punt waarvan zij denken dat
nu de tijd is gekomen om te gaan starten met een gezinshuis. Nu er een geschikte locatie is
gevonden in De Grote Geer te Houten willen zij dit ook daadwerkelijk concretiseren.
Het moment en deze locatie is mede tot stand gekomen door de nauw contacten die er zijn met
gemeente Houten. Binnen de gemeente Houten is er een dringende behoefte aan de omvang van
kinderen in de knel binnen de setting van een gezinsverband. Daarnaast is locatie De Grote Geer
gelegen in een buurt waar veel senioren wonen, waarbij ook sprake is van eenzaamheden.
Daarnaast is locatie De Grote Geer naast voornoemde en evenzo geografisch gezien een locatie
welke kan gaan fungeren als ‘buurthart’. Een behoefte die ook vanuit de wijk waarbinnen De Grote
Geer is gelegen is kenbaar is geworden bij het buurtparticipatie traject Er is hiermee sprake van
een breed gemeenschappelijk belang. Een in potentie ideale locatie om juist kinderen in de knel op
te vangen onder deskundige begeleiding weer tot bloei te laten om komen, steeds zelfstandiger te
gaan laten functioneren met als doel uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij te kunnen gaan
wonen.
Wim en Anja zijn ervan overtuigd dat kinderen/jongeren het beste af zijn als ze binnen een
gezinsverband opgroeien. Op deze manier zorgen zij ervoor dat jeugdigen zich op een passende
manier kunnen ontwikkelen. Wim en Anja organiseren ”de kracht van het gewone leven” als een
gezonde en veilige omgeving om op te groeien. Zij gaan uit van mogelijkheden in plaats van
beperkingen. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten.

1.3

Wat is een gezinshuis
De jeugdwet schrijft voor dat kinderen die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen, in
principe in een gezinsverband opgevangen dienen te worden. Hieruit is het ‘gezinshuis’ ontstaan.
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste jongeren. Opvang
in een gezin in een normale leefomgeving. De gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden
professionele begeleiding. Een gewoon gezin, maar dan wat groter.
Soms komt de ontwikkeling en veiligheid van jongeren in gevaar door de thuissituatie. Als het thuis
niet meer lukt, wordt tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. In eerste
lijn wordt vaak gekeken of een jongere in het eigen netwerk kan worden opgevangen. Als dat niet
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mogelijk is dan is een plaatsing in een pleeggezin de eerstvolgende optie. Voor sommige jongeren
zijn deze opties zijn niet beschikbaar en/of niet toereikend. Om te voorkomen dat een jongere in
een residentiele instelling (leefgroep) moet worden opgenomen, zijn er de gezinshuizen.
In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. In een
gezinshuis wonen uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen.
Deze ouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Zij bieden naast veiligheid en rust
ook een professionele begeleiding. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt. Anders dan in
bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een
pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders. Zo krijgen deze kinderen alsnog de kans om in
een zo normaal mogelijke gezinssetting op te groeien.

1.4

Wat zijn gezinshuisouders
Gezinshuisouders, zijn ouders met al dan niet (eigen) kinderen, in een gewoon huis, een gewone
straat en een gewone buurt. Gezinshuisouders verzorgen de opvoeding en begeleiding van de
kinderen, zij zorgen ervoor dat alles goed verloopt in huis. Zij helpen bij het maken van huiswerk,
hangen slingers op als er iemand jarig is, zorgen voor drinken met een koekje als ze uit school of
dagbehandeling komen, kortom alles wat in een gewoon gezinshuishouden ook gebeurd.
In Nederland zijn ongeveer 44.000 uit huis geplaatste kinderen. Deze kinderen hebben vaak te
kampen met gedragsproblemen zoals agressie, angsten en hechtingsproblematiek. Kortom de
meeste kinderen zijn psychisch beschadigd.
Omdat gezinshuiskinderen vaak met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen kampen, vragen
deze kinderen een extra investering in aandacht en tijd en is er vaak ook betrokkenheid van
externe deskundigen nodig om deze kinderen te begeleiden naar hun volwassenheid en van daaruit
naar een plaats in onze samenleving. Het ‘runnen’ van een gezinshuis, is dan ook niet hetzelfde als
het ‘runnen’ een van regulier gezin.
Waar je vandaag samen aan begint, zal het verschil maken aan onze toekomst.

1.5

Missie en visie gezinshuis
Wij geloven dat een kind het beste kan opgroeien in de eigen (biologische) gezinssituatie: een
veilige en stabiele omgeving. Zo kan een kind ontwikkelen en groeien naar een jeugdige
volwassene, die zich zelfstandig in de maatschappij staande kan houden.
Helaas is dit niet voor alle kinderen zondermeer weggelegd. Er zijn kinderen die om uiteenlopende
redenen niet meer thuis kunnen wonen, vaak al op meerdere plaatsen (tijdelijk) gewoond hebben
en worden beoordeeld als niet meer plaatsbaar in een regulier pleeggezin. Maar toch willen deze
kinderen ook gewoon kind zijn en een gewoon thuis hebben waar zij zich veilig voelen. Gezinshuis
De Grote Geer wil hen deze plek bieden.
De missie van Gezinshuis De Grote Geer is kinderen op te vangen binnen een zo gewoon mogelijke
gezinssetting, ook al zijn hun behoeften vaak bijzonder. Gezinshuis De Grote Geer wil kinderen een
veilige en vertrouwde omgeving bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen.
Wat Gezinshuis De Grote Geer belangrijk vindt in de opvoeding is erkenning, autonomie en
competenties. Een kind heeft baat bij een omgeving waarbij hij het gevoel krijgt, ik mag er zijn, ik
doe er toe, ik mag zijn wie ik ben. Gezinshuis De Grote Geer geeft dat vorm, door duidelijke kaders,
binnen de kaders kunnen kinderen zich vrij bewegen, en er zijn niet te veel regels. In plaats van
straf geven consequenties dragen van gedrag. Niet te veel een kind corrigeren. Zelf keuzes laten
maken. Dingen die er niet toe doen, geen punt van maken.
Gezinshuis De Grote Geer betrekt de kinderen bij beslissingen die hen aangaan. Het is belangrijk
dat de kinderen niet het idee hebben dat alleen volwassen het over hen te zeggen hebben, maar
dat ze merken dat hun mening belangrijk is en invloed heeft op hoe er voor hen wordt gezorgd.
Gezinshuis De Grote Geer betrekt de biologische ouders of eerdere opvoeders daar waar dat
mogelijk is ook bij het leven van de kinderen, zodat ze merken dat deze mensen belangrijk zijn en
belangrijk voor hen mogen blijven.
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Gezinshuis De Grote Geer wil een plaats zijn waar de nadruk ligt op de kansen van kinderen en niet
zozeer op hun beperkingen. Rekening houdend met deze beperkingen is het gezinshuis een plek
waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, waar ze durven exploreren, waar ze ontdekken waar hun
kansen liggen en ruimte ervaren om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen.
Een buitengewoon, gewoon gezin zijn, waar kinderen zich thuis voelen. Een plek waar ruimte is
voor de jeugdige en zijn netwerk. Waar door samen te werken met het netwerk en andere
professionals kinderen kansen gegeven wordt om zich te ontplooien en ervaringen op te doen.
Waar ze deel kunnen zijn van een gezin, zich veilig en geliefd kunnen voelen. Een plek waar ze
kunnen leren om met hun moeilijkheden om te gaan en waar ze aan de slag kunnen met het
verwerken van hun trauma’s, doordat hen continuïteit en voorspelbaarheid wordt geboden en
opvoeders oog hebben voor hun behoeften. Dit is waar Gezinshuis De Grote Geer voor gaat en
staat.

2.

Stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we in op de Stichting.

2.2

Oprichtingsgegevens
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de stichting en het afleggen van
verantwoording aan belanghebbenden.
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum acte van oprichting
1e inschrijving handelsregister
KvK-nummer
RSIN

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer
Houten
IJsselpolder 8, 3991 HS Houten
085-01613 38
www.degrotegeer.nl
stichting@degrotegeer.nl
21 januari 2019
22 januari 2019
73750395
8596.51.435

De stichting heeft de ANBI status aangevraagd.

2.3

Bestuur Stichting
Voorzitter
Naam
Datum in dienst
Bevoegdheid
Secretaris
Naam
Datum in dienst
Bevoegdheid
Penningmeester
Naam
Datum in dienst
Bevoegdheid
Bestuurslid
Naam
Datum in dienst
Bevoegdheid
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Erik Jan Visser
21-01-2019
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s) zie statuten.
José Nieuwenhuis – Van den Broek
21-01-2019
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s) zie statuten.
Monique van Wees – Van Rijn
06-02-2019
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s) zie statuten.
Cees Quak
05-03-2019
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s) zie statuten.
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2.4

2.5

Doelen Stichting
1.

De doelen van de stichting zijn:
a.
het vergroten van de sociale en maatschappelijke positie van de bewoners van
Gezinshuis De Grote Geer en mogelijk die van de kinderen binnen het lokale netwerk
b.
ondersteuning bieden bij het realiseren van een beschikbare (duurzame) opvangplek
voor ieder kind in de knel op lokaal niveau, binnen gezinshuis De Grote Geer dan wel
een plek binnen haar netwerk van gezinshuizen en pleeggezinnen
c.
gezien de behoefte in de jeugdzorg aan kleinschalige gezinsvormen, in de regio Houten
het bestaan van gezinshuizen positief onder de aandacht te brengen, in de hoop
daarmee meer mensen te inspireren om zelf een gezinshuis te beginnen
d.
het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.

De stichting wil haar doelen onder meer verwezenlijken door:
het opzetten en onderhouden van een vrijwilligersnetwerk om de werkzaamheden in en
om het gezinshuis te ondersteunen.
daar waar reguliere budgetten uit de jeugdzorg (nog) ontoereikend zijn, financiële
middelen te verwerven, te beheren en ter beschikking te stellen aan Gezinshuis De
Grote Geer. De ingezamelde middelen komen direct ten goede aan het verblijf en het
herstel van de in het gezinshuis geplaatste kinderen.
het promoten van gezinshuizen door middel van inzet van (social)media, free publicty
en het geven van voorlichting aan geïnteresseerden.
het ondersteunen van een lokaal netwerk van gezinshuizen en pleeggezinnen
(gezinsvormen).
het ondersteunen en geven van een (financieel) steuntje in de rug bij het organiseren
van activiteiten met en voor kinderen van het gezinshuis met netwerk van gezinshuizen
en pleeggezinnen en de buurt(bewoners) waarin het gezinshuis is gevestigd.

3.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.

Praktische uitwerking doelstellingen:
In dit hoofdstuk is een praktische uitwerking gegeven van de doelen en doelstellingen van de
stichting zoals verwoord in de voornoemde subhoofdstukken:
1. Om activiteiten voor en met kinderen van het gezinshuis mogelijk te maken die niet, of niet
alleen, vanuit reguliere middelen te financieren zijn, zullen fondsen geworven worden.
Voorbeelden van activiteiten zijn het mogelijk maken van zwemles in het kleine groepen of
individueel (de stichting vergoed dan de extra kosten die dat met zich meebrengt), het
verzorgen van (een deel) van de kosten om de ouders van de in huis geplaatste kinderen een
verjaardag en/of sinterklaascadeautje te kunnen laten geven aan hun kinderen, speeltoestellen
(ook om het contact met kinderen uit de omgeving te vergemakkelijken). Ook kan het geld
worden benut voor het faciliteren van specifiek speel- en leermateriaal of extra activiteiten
binnen of buiten het gezinshuis in relatie tot de kinderen.
2. Het vrijwilligersnetwerk zal worden ingezet om activiteiten voor de kinderen met de ouders van
het GDGG te organiseren, zoals het onderhouden van de (moes)tuin, oppassen, onderhoud
speeltoestellen en dergelijke. Met behulp van vrijwilligers kunnen er ook beter vrienden en
vriendinnen van de gezinshuiskinderen uitgenodigd worden voor een speelmoment of
activiteiten worden georganiseerd (bijv. met broertjes en zusjes van de uit huis geplaatste
kinderen). Tevens zouden vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren bij het werven van middelen

2.6

Werkzaamheden Stichting
Om vrijwilligers, vrienden en fondsen te werven worden vele activiteiten ondernomen, waaronder:
• Bekendheid geven aan de stichting en werving vrijwilligers via website, sociale media, kranten,
brieven, nieuwsbrief en flyers
• Onderhoud van de website en een facebookpagina. Op de website zullen ook de gegevens over
het bestuur, het beleidsplan en het (financieel)jaarverslag worden vermeld
• Bekendheid geven en werving vrijwilligers en vrienden/donateurs via presentatie bij lokale
organisaties en kerkelijk gemeenschappen
• Benadering van regionale en landelijk fondsen
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•
•
•
•
•
•
•

2.7

Gerichte benadering van midden- en kleinbedrijf voor sponsoring
Acties samen met de bewoners van GDGG om verdere bekendheid aan de stichting te geven
Maken van jaarplannen in afstemming met de gezinshuisouders
Fondsenwerving en subsidie aanvraag
Contacten met netwerk uitbreiden en onderhouden
Samenwerking met andere stichtingen en organisaties bewerkstelligen
Bevorderen van naamsbekendheid
…

Comité van Aanbeveling
De stichting zal zich in de komende tijd beramen over de vraag of het zinvol is om een Comité van
Aanbeveling in het leven te roepen.

3.

Financiën, donaties, subsidies

3.1

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

3.2

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, kerkgenootschappen, fondsen
of andere instellingen.
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:
•
Werven van incidentele en structurele donateurs
•
Organiseren van fundraisingsactiviteiten
•
Aanschrijven van fondsen
•
Promotie via media (te denk valt aan het benaderen van lokale kranten en websites zoals
linkedin, facebook en twitter
•
Promotie via eigen kanalen (ten denken valt aan de website en mailings via nieuwsbrieven
•
Door het direct dan wel indirect benaderen van persoonlijke c.q. zakelijke contacten

3.3

Beheer van vermogen/middelen en besteding ervan.

3.4.1

Geen winstoogmerk
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.
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun diensten en activiteiten.
De gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht.

3.4.2

Besteding van vermogen/middelen
De Stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer heeft zich uitdrukkelijk niet ten doel gesteld
winst te maken. Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting Vrienden van De Grote Geer
en bepaalt de besteding van de middelen. De besteding zal moeten voldoen aan een van
onderstaande criteria:
•
De gelden komen te goede aan de in het gezinshuis geplaatste kinderen of de kameropvang
18+ (ter verbetering van hun maatschappelijk positie of verbeteren woonomstandigheden).
Hiervoor geldt dat de besteding alleen voor die zaken wordt aangewend, die niet uit het normale
gezinsbudget bekostigd kunnen worden en waarvoor door overheidsinstanties geen middelen
ter beschikking worden gesteld
•
De gelden komen ten goede aan het vormen van een lokaal (regionaal)netwerk voor opvang
van de kinderen.
Er wordt verantwoord via bonnen en nota’s aan de stichting en aan de sponsoren.
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3.4.3

Jaarverslag
Jaarlijks legt de Stichting Vrienden van De Grote Geer in een jaarverslag verantwoording af over
de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt
gepubliceerd op de website www.degrotegeer.nl

3.4.4

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. Deze wordt gepubliceerd op de website.
In 2019 wordt gefocust op het verkrijgen van de middelen die nodig zijn voor de inrichting van het
gezinshuis (zie de benodigdhedenlijst in de bijlage).

3.4.5

Omgaan met vermogen bij ontbinden stichting
Indien de Stichting Vrienden van De Grote Geer 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 De Grote Geer.

3.4.1

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.

3.4.1

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.

3.4

Toekomstvisie
Het beleidsplan is voor 2019-2020. In de 2 helft van 2019 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 kinderen.
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