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                                         BELEIDSPLAN STICHTING ORENDA  

                                               “AANDACHT VOOR ELKAAR” 

                  

            

                                                                              “OP NAAR EEN BETERE TOEKOMST” 

VERSIE 1.1 

DATUM 9 JUNI 2020 



INLEIDING 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Orenda voor de periode  van 2020-2021. 

Deze zal indien nodig jaarlijks worden aangepast.  
Stichting Orenda is erop gericht om kindereen ,jongeren en ouderen te stimuleren om de eigen kracht te 
ontdekken en om actief deel te nemen aan de samenleving,dit om zelfredzaamheid onder jongeren te 
stimuleren en om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan ,hierbij inspelend op waar behoefte aan is. 

Tijdens gesprekken met de doelgroepen de afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat Stichting Orenda 
met de beoogde activiteiten van toegevoegde waarde is .  
Stichting Orenda staat als opstartende organisatie voor een grote uitdaging in de komende tijd om te zoeken 
naar sponsoren,donaties,fondsen en om naambekendheid te krijgen. 

Hiervoor is inzet en grote doorzettingsvermogen nodig om de doelstellingen zoals nader beschreven in dit 
plan te behalen. 

Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden met de ANBI status.  
Dit plan geeft inzicht aan alle partijen hoe de toekomst word gezien ,welke activiteiten ontplooid zullen 
worden om de doelstellingen te halen. 

HUIDIGE SITUATIE 

Stichting Orenda is opgericht op 9 juni 2020  
De stichting is een feit met een stabiel geformeerd bestuur,de statuten zijn vastgelegd en de stichting is 
geregistreerd bij de kamer van koophandel.  
De website en sociale kanalen worden opgezet en ingericht .  
Tot slot zijn ook de eerst fondsenwervende activiteiten in gang gezet.  
Het plan is om de fondsenwervende activiteiten goed te organiseren.  
In de komende hoofdstukken word het beleid van Stichting Orenda tot het jaar 2021uiteengezet.  
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ONZE MISSIE 

Stichting Orenda is er om mensen met elkaar te verbinden en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren .  
De missie van onze stichting is om (kwetsbare)jongeren en ouderen mee te laten doen aan de samenleving en 
te ondersteunen bij het opdoen van inzichten om naar eigen kunnen en willen van een kwetsbare positie naar 
een daadkrachtigere positie te gaan.  
Dit om de zelfredzaamheid te stimuleren en de nadruk te leggen op de zelfkracht.  
Door een verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende leefwerelden door de (gezamenlijke) 
activiteiten zal er meer begrip en verbondenheid ontstaan in de samenleving. 

ONZE VISIE 

Als stichting zetten wij ons in voor het welzijn van ieder persoon ongeacht afkomst,achtergrond en religie. 
Dit streven kan bereikt worden door onder meer :  
- Het organiseren van buurtprojecten(tentoonstellingen na voltooing van een creative segment bijvoorbeeld 
van zelfgemaakte projecten,optreden na een instrument te hebben leren spelen,dans of muziek stuk te hebben 
afgerond of steunen bij sport activiteiten. 
- Het organiseren van ‘ samen koken en samen eten’ met elkaar . 

ONZE AMBITIE De (kwetsbare)bewoners uit de wijk te motiveren om de nadruk te leggen op de eigen 
kracht door inzet van activiteiten afgesteld op de persoonlijke doelen om in staat te zijn om actief deel te 
nemen aan de samenleving.De ambitie is om deze activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te realiseren ,zodat 
alle bewoners in de wijk die er behoefte aan hebben ,gemakkelijk kunnen aansluiten. 
Daar waar nodig kan stichting Orenda bewoners doorverwijzen naar de desbetreffende instanties of 
organisaties ,waar al dan niet een samenwerking mee aangegaan word. 

DOELEN VAN DE STICHTING  
De formele doelstelling is het opzetten van activiteiten die moeten leiden naar een verbeterde samenleving in 
de wijk(statutair).Daarnaast zijn er een aantal concrete doelstellingen zoals geschikte ruimtes vinden om de 
sport en mentor lessen te geven aan kinderen en jongeren die aangeven geen aansluiting te hebben of te 
vinden bij reeds aangeboden activiteiten,met als reden vanwege allerlei(gedrags)problematiek.  
Geschikte ruimte vinden voor de overige (gezamenlijke)activiteiten ,waarbij rekening gehouden word met 
het gemakkelijk te kunnen betreden voor de oudere bewoners.  
Daarnaast is hiervoor nodig de aanschaf /onderhoud van de benodigde(sport) materialen en  
het huren van locaties ten behoeve van de te ondernemen activiteiten.  
Hiervoor is nodig Euro 16.700 dit is een streefbedrag afkomstig uit fondsenwerving                                  
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STERKE EN ZWAKKE PUNTEN: 

Door inzicht in kracht en zwaktes voor stichting Orenda,kan er bewust rekening gehouden worden zodat het 
behalen van de doelen niet in het gevaar komt. 

DE ANALYSE BETREFT : 

-Doel van de stichting -Werkzaamheden -Organisatie structuur. -Financiering 

STERKE PUNTEN 
  -  De stichting is goed georganiseerd ten aanzien van wettelijke eisen.              
  -  formele statutaire taken zijn duidelijk en goed verdeeld.              
  -  het bestuur bestaat uit personen die zelf uit de wijken komen en wonen en zijn    bereid zich met              

hart en ziel in te zetten voor “hun” wijk. 
  -  Door informatie in te winnen van een in te stellen adviescommissie ,kan stichting orenda groeien              

door ervaring en expertise op te doen. 
 ZWAKKE PUNTEN 
  -  Doordat de stichting aan het opstarten is ,is nog niet duidelijk op welk termijn de benodigde              

fondsen  
binnengehaald zullen zijn. 

  -  Taken en verantwoordelijkheden moeten nog gekoppeld worden aan de bestuursleden.              
  - gebrek aan ervaring bij bestuur op allerlei gebieden.              
       -  Onvoldoende inkomsten om een project of activiteit te starten of lang wachten op       realisatie     

waardoor de motivatie van de potentiële achterban afneemt en dit ten koste kan gaan van de goede 
voornemens van de stichting. 

  
ONZE STRATEGIE  
Op korte termijn zal de focus van de stichting zijn op het zoeken naar fondsen,sponsoren,giften 
enz.Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke 
initiatieven van mensen of organisaties.Om hiervoor aandacht te vragen zullen wij contacten met  
connecties ,relatiesen donateurs aangaan en onderhouden.Een adviescommissie instellen die 
gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen.  
Het werven van geld zal via allerlei kanalen gebeuren,zoals een donatie pagina inrichten op de 
website . SOORTEN BIJDRAGEN- 
-Sponsoring- 
-Donateurschap-  
-Giften:- -Subsidies- -Fondsenwerving.  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ACTIVITEITEN VAN DE ORGANISATIE 

In dit hoofdstuk gaat het over de structuur van het bestuur en hoe vrijwilligers activiteiten opgepakt gaat 
worden.  
Dit om de doelstellingen in dit beleidsplan te kunnen halen en door de takenverdeling kan meer werk verzet 
worden en geprofiteerd worden van de sterke punten van bestuursleden.Een bestuurslid kan meerdere rollen 
hebben ,los van de formele taak. 

1: COORDINATOR VRIJWILLIGERS: 
Dit bestuurslid zorgt ervoor dat alle vrijwilligers gefaciliteerd worden ,dit betekent het werven,informeren 
over Orenda ,coördinatie van de fondsenwervende activiteiten op zich neemt en vragen beantwoord van de 
vrijwilligers.  
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor deze taak. 

2:COORDINATOR COMMUNICATIE 
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor alle communicatie ook voor de ontwikkeling van kanalen en het 
communiceren via deze kanalen.  
dit bestuurslid mag namens stichting Orenda zelfstandig communiceren ,mits de communicatie past bij het 
beleid van de stichting. 
Andere bestuursleden mogen suggesties doen maar dit bestuurslid is verantwoordelijk en bepaalt wat er 
gecommuniceerd word.Deze informeert het bestuur zodra er een bericht naar buiten gebracht word.  
De doelgroep word door dit bestuurslid erbij betrokken door ze deel uit te laten maken van de communicatie 
via de verschillende kanalen en op de website door portretten en of activiteiten te tonen. 

3.COORDINATOR VOORTGANG BEWAKEN 
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor het monitoren van projecten en evalueren van het verloop van de 
fondsenwerving. 
 
4.WERVEN VAN PROFESSIONELE FONDSEN 
Dit bestuurslid werkt aan het binnenhalen van zoveel mogelijk fondsenvan professionele partners,dit zijn 
donaties van bedrijven,maar ook aanvragen bij organisaties die zelf geld inzamelen voor goede doelen.  
Dit sluit aan bij de eerste doelstelling.  
Concreet heeft stichting Orenda de volgende de volgende doelstelling om in de periode 2020 tot 2021 het 
doelbedrag van 16.700 (voor plaats,ruimtes,materialen enz.)opgehaald te hebben en met de activiteiten te 
zijn gestart.  

5. CONNECTIES AANGAAN EN ONDERHOUDEN Dit bestuurslid zorgt voor contacten leggen met 
bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of buurtcentra,daar waar de doelgroep zich bevindt of bezoekt.  
Dit bestuurslid is dan contactpersoon tussen instelling en stichting.Dit bestuurslid legt en onderhoud 
contacten met andere organisaties en instellingen waarmee een samenwerking word aangegaan.  

!
STICHTING ORENDA                          4  



DE VRIJWILLIGERS 

De vrijwilligers verzorgen een groot deel van de uitvoering van het beleid dat het bestuur vaststelt.  
Zij helpen bij het begeleiden van activiteiten ,zij zijn actief als buurt coördinator. 
De taken kunnen zijn:  
-onder begeleiding ouderen van hun kamer halen (niet in buurtcentrum). 
-een praatje maken en een luisterend oor bieden.  
-ouderen terugbrengen naar hun kamer.  
-begeleiden van kinderen, jongeren en ouderen bij (sport)activiteiten.  
-helpen met het opzetten van de activiteiten.  
-promotie maken voor de stichting.  
-signaleren van wat ,waar nodig is in de wijk.  
-vrienden,kennissen oproepen om ook vrijwilliger te worden.  
De coördinator vrijwilligers zorgt ervoor dat er op geregelde basis een constante stroom van vrijwilligers 
actief is.  
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ORGANISATIE 

ALGEMENE GEGEVENS EN BESTUUR ALGEMENE GEGEVENS  
STATUTAIRE NAAM : Stichting Orenda Algemeen bestuur. 
ORGANISATIETYPE : Stichting OPGERICHT : 09-06-2020 
KVK NUMMER : 78246636 
BANKNUMMER (IBAN) : NL69INGB000701187 
FISCAAL NUMMER (RSIN) : 861317063 
TELEFOONNUMMER :010 -3140824 
WEBSITE : WWW.STICHTINGORENDA.NL 
E-MAIL : INFO@STICHTINGORENDA.NL 
WERKGEBIED : Lokaal(Rotterdam) Met landelijke dekking  

DOELGROEP(EN) : Kinderen, Jongeren, Ouderen, Vrouwen, Mannen.  

BESTUUR 
NAAM :Ijsebaert,Daniel -Pierre  
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS : 08-08-1989,Rotterdam  
TITEL : voorzitter  
BEVOEGDHEID : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) 

NAAM : Hooghart,Roswitha 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS : 22-12-1989, Rotterdam  
TITEL :Penningmeester  
BEVOEGDHEID : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) 

NAAM:Van Vught,Annemarie  
GEBOORTEDATUM EN- PLAATS :01–07-1963,Rotterdam  
TITEL:Secretaris  
BEVOEGDHEID : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) 

NAAM :Simson,Edith Lucia 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS : 12-01-1964,Suriname 
TITEL : Algemeen bestuurslid  
BEVOEGDHEID : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)  

NAAM :Martis,Esmaline 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS : 28-03-1988,Curacao  
TITEL : Algemeen bestuurslid 
BEVOEGDHEID : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) 
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JAARBEGROTING 2020-2021 STICHTING ORENDA 

VERWACHTE UITGAVEN 

€ 3600 Materialen t.b.v. activiteiten.  
€ 1200 zangcoach.  
€ 900Danscoach.  
€ 500 faciliteit voor muziek,dj en danslessen.  
€ 8000 Huisvesting (faciliteiten voor activiteiten en sport activiteiten)  
€ 1500 Kantoor materialen 
€1000 Promotie materiaal.  
€1500,-Investering cultuur uitwisseling(Begrip en betrokkenheid bewoners stimuleren)  
!
TOTAAL€16.700 

JAARREKENING,BALANS EN JAARVERSLAG 
In 2021 beschikbaar omdat stichting Orenda in 2020 gaat starten met het werven van inkomen. 
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CONCLUSIE 

Stichting Orenda is capabel en stabiel ,om te beginnen zullen taken en verantwoordelijken duidelijk moeten 
zijn voor de verschillende bestuursleden.  
Ieder bestuurslid krijgt vaste rollen en zal dit in vertrouwen goed uitvoeren,dit mag zelfstandig mits dit past 
in het beleidsplan,hierover word periodiek gerapporteerd. Een van de rollen is die van vrijwilliger 
coördinator ,deze zorgt ervoor dat er inkomen word gegenereerd door bijv. een vaste groep vrijwilligers aan 
te sturen,bestuursleden kunnen als vrijwilliger hier ook bij betrokken zijn.  
Daarnaast worden de taken van de coördinator communicatie en de coördinator van werving van fondsen bij 
vaste bestuursleden belegd. 
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