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Beleidsplan Stichting Het Brielse Sinterklaas en Kerstmanhuis 2019-2022
1.

Inleiding

Stichting Het Brielse Sinterklaas en Kerstmanhuis is door Manuela Frerichs en Annemiek Balm opgericht op 16 juli 2013.
De stichting heeft zich gevestigd in Brielle en biedt mensen de unieke kans om het ultieme sinterklaas en kerstgevoel te
(her)leven.
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Het Brielse Sinterklaas en Kerstmanhuis het (actuele) beleid
vast voor de jaren 2019 tot en met 2022. Dit beleidsplan is vastgelegd in de bestuursvergadering van 13 december
2018. Het bestuur conformeert zich naar dit beleidsplan te handelen.
2.

Strategie

2.1

Uitgangspunten van Stichting Het Brielse Sinterklaas en Kerstmanhuis

(Statutaire) doelstelling
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten, opgesteld door Notariskantoor Moerland te
Brielle en luidt als volgt : De stichting heeft ten doel kinderen kennis te laten maken met het Brielse Sinterklaas en
Kerstmanhuis, niet alleen door deel te laten nemen aan diverse activiteiten in het huis, maar ook door middel van het
aanreiken van een educatief lesprogramma aan alle deelnemende basisscholen, speciaal onderwijs, zorg instellingen en
peuterspeelzalen (ruim vijftig procent van onze bezoekers zijn schoolklassen).
Doelstelling op korte termijn
Het gehele jaar is de stichting druk bezig met het opzetten van het educatieve programma. Daarnaast wordt overleg
gepleegd met de gemeente over een beschikbare locatie. Ieder jaar wordt de totale inventaris van de beide huizen
opgeslagen in afwachting van een locatie, door de gemeente aangewezen. Naast de hoge opslag-, handeling,
marketing- en inrichtingskosten, als mede de onzekerheid over een jaarlijkse doorgang streven wij ernaar om een pand
tot onze beschikking te krijgen voor minimaal 3 jaar. Wij zijn daarvoor met de gemeente in gesprek. Mocht blijken dat wij
met de gemeente een geschikt pand kunnen vinden voor een afgesproken periode, dan zal dit beduidend veel directe en
indirecte kosten kunnen besparen.
Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst omwille van de
winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan
haar doelstellingen.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13.2 van de statuten zal het bestuur bij een eventueel batig liquidatiesaldo een bestemming
vaststellen. Het bestuur zal dit batig saldo besteden ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling, die
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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3.

Beleid

3.1
Te verrichten werkzaamheden van de Stichting
De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan de bewustwording van maatschappelijk relevante thema’s door het huis
open te stellen als museum aan alle lagen van de samenleving (jong en oud), de beleving van de thema’s in het huis en
door middel van een educatief lesprogramma.
Het gehele jaar door is de stichting druk bezig met de volgende werkzaamheden in het voortraject:
- Gesprekken met de gemeente voor een geschikte locatie binnen de stadswallen voor een bepaalde periode
- Administratieve handelingen m.b.t. onderhoud social media, boekhouding
- Bijwerken/herstellen/nieuw maken van attributen ten behoeve van de inrichting alsmede de kleding van de
vrijwilligers (Sinterklaas, Pieten, Elfen en Kerstman kostuums)
- Bedenken, uitwerken en uitvoeren van nieuwe educatief lesprogramma voor het Sinterklaashuis
- Bedenken, uitwerken en uitvoeren van nieuw verhaallijn voor Kerstmanhuis
- Alle scholen op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Nessewaard de mogelijkheid te bieden om een educatief
lesprogramma te volgen, met als eindactiviteit het bezoeken van het Huis
- Het beschikbaar stellen van stage mogelijkheden voor leerkrachten studenten, bijvoorbeeld van Thomas More
Hogeschool te Rotterdam. Voor deze studenten is het opdoen van ervaringen in realistische leersituaties van
essentieel belang bij het totstandkoming van betekenisvol leren
- Alle vrijwilligers (in 2018 circa 135 personen) aanschrijven en uitnodigen om de daaropvolgende jaren weer te
komen helpen in de voorbereidingen en het openstellen van de huizen
- Opzetten en uitvoeren van Mediaplan
Ten tijden van de openstelling van zowel het Sinterklaas als mede het Kerstmanhuis, is de stichting 7 dagen in de week
bezig met het begeleiden van alle bezoekers (scholen, particulieren, bedrijven). Daarnaast dient de stichting zorg te
dragen voor alle vrijwilligers en het begeleiden van de stagiaires van de leerkrachten opleidingen.
3.2
Werving en beheer van de gelden
De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten :
- Onderwijsinstellingen (basisscholen, speciaal onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven) betalen een
gering bedrag voor het aanschaffen van het educatieve lesprogramma en een bezoek aan het Huis
- Zorginstellingen betalen een gering bedrag voor het bezoeken van het Huis
- Gemeente Brielle subsidieert een (deel van) de huur van een pand, wat dat jaar ter beschikking komt
- (Online) entree verkoop aan particulieren en bedrijven, ter compensatie van de lage inkomsten van de
onderwijsinstellingen
- Samenwerken met (veelal lokale) bedrijven die diensten/goederen doneren, waarvoor zij een Vrienden pakket
van de stichting krijgen, wat meestal bestaat uit :
• Logo op de vriendenposter in het huis
• Uitnodiging voor Vip entree voor aantal personen
- Het benaderen van fondsen
- Giften en legaten (op de website staat een Giften button)
Het bestuur beheert het vermogen van de stichting. Het vermogen van de Stichting staat op een lopende bankrekening
en een spaarrekening van die bank. De jaarcijfers zijn bij het bestuur opvraagbaar.
3.3
Vermogen van de Stichting
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling (te denken aan opslag van de inboedel, internet en telefonie kosten).
Daarnaast reserveert de Stichting een deel van haar vermogen voor de aanschaf van activa ten behoeve van haar
werkzaamheden (bijvoorbeeld nieuwe kostuums, accessoires, meubelstukken voor nieuw thema).
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3.4
Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan
- de inrichting van het Sinterklaas en Kerstmanhuis, conform de maatschappelijk verantwoorde thema’s van dit
jaar
- Het educatief lesprogramma voor scholen, zorginstellingen en peuterspeelzalen (auteur, illustrator, drukkerij,
verspreiding van lesprogramma per post)
- Aankopen van diensten voor de realisatie en openstellen van het huis (o.a. beveiliging, internet, brandveiligheid)
3.5
Beschikken over het vermogen van de Stichting
Op grond van artikel 7 van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele rechtspersoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele rechtspersoon beschikken over het
vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.
3.6
Beoogde resultaten van de Stichting
Met haar actuele beleidsplan beoogt de Stichting mensen, met name kinderen, bewust te maken van maatschappelijke
issues, alsmede het culturele erfgoed Sinterklaasfeest. De missie van de Stichting voor deze jaren zal zijn om dit
educatieve lesprogramma in eigen beheer te mogen maken en uitbrengen. De Stichting wil in samenwerking met de
gemeente Brielle bewerkstelligen dat voor een aantal jaar dezelfde locatie voor beide Huizen toegewezen zal worden.
Daarnaast wil de Stichting de vaste groep vrijwilligers blijvend aanvullen met enthousiaste mensen van alle leeftijden,
nog meer in samenwerking met scholen, vrijwilligerscentrales en instanties.

Stichting Het Brielse Sinterklaas en Kerstmanhuis
G.J. van den Boogerdweg 9, 3232 EB Brielle
Manuela Frerichs 06-54711969
Annemiek Balm 06-47645933
www.hetbrielsesinterklaashuis.nl
info@hetbrielsesinterklaashuis.nl
KvK 58394605
IBAN NL59RABO0129125199
BIC RABONL2U

4.

Overig

4.1
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere
beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers mogen individueel kiezen voor het al dan niet ontvangen
van een vastgesteld bedrag per dag/maand conform wettelijke voorschriften.
4.2
Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester, de voorzitter en de secretaris.
De balans en de staat van baten en lasten wordt door de penningmeester gemaakt en gepubliceerd. Deze gegevens zijn
bij het bestuur opvraagbaar.
4.3
Publicatieplicht
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website : www.hetbrielsesinterklaashuis.nl
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