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Dit is het beleidsplan van de Stichting Altijd Feest. Het plan omvat een actueel 
overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en 
het beheer van de fondsen. Het plan is mede opgesteld in het kader van de ANBI 
regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. 

De Stichting Altijd Feest is ontstaan op initiatief van Lisette Berm en is opgericht op 25 

augustus 2014. Lisette´s gezin verzorgt inmiddels meer dan 4 jaar de weekendopvang 

voor een pleegkind. Hiermee kwam Lisette in aanraking met een kind die haar verjaardag 

niet kon vieren. Dit in combinatie met haar activiteiten bij de BSA en haar eigen 

werkzaamheden, o.a. het organiseren van kinderfeestjes, heeft haar doen besluiten om 

hier iets aan te willen veranderen. Haar man Peter en enkele van haar vrienden waren 

meteen enthousiast en zegden hun medewerking toe.

1.1 Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financiëel beheer en de 

interne- en externe communicatie. De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie 

bestuursleden; een voorzitter, een penningmeester en een secretaris met algemene 

bestuurstaken. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. 

Tot bestuurders zijn benoemd:
1. de heer PETER VAN DEN HERIK, tot voorzitter; 

2. de heer JOHN VAN DER ZOUWEN, tot secretaris; 

3. mevrouw ALEXANDRA DE KREIJ, tot penningmeester.

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het 

functioneren van de Stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. 

De taken worden verdeeld over de drie bestuursleden. Het bestuur wordt ondersteund 

door Manager Algemene zaken, Lisette Berm.  

1.2 Gedragscode 
Voor het bestuur staat integriteit, tot in de breedste zin van het woord, hoog in het 

vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen 

en het bestuurslidmaatschap worden uitgesloten.

1.3 Vergadercyclus 
Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar en verder zo vaak als twee 

bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als 

uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen 

aandragen voor de vergadering.

1. Inleiding
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2.1 Kernprincipes van de Stichting;
2.1.1 Statutaire doelstelling - zie artikel 2.1 van de statuten 
De Stichting Altijd Feest stelt zich ten doel: kinderen in de leeftijd van vier tot en 

met twaalf jaar, van wie de ouders onder het sociaal minimum leven, de mogelijkheid 

te bieden om hun verjaardag buitenshuis met vriendjes en vriendinnetjes te vieren, 

zodat zij net als andere kinderen met trots een eigen feestje kunnen geven en voorts 

al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting Altijd Feest tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
Het leggen en onderhouden van contacten met de gemeentes Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk, de Voedselbank Barendrecht, lokale en regionale 

bedrijven, instanties en particulieren in verband met fondswerving;

Het organiseren van de activiteiten. 

 
2.1.2 Afwezigheid winstoogmerk
De Stichting Altijd Feest heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.5 van 

de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Een eventueel overschot wordt 

gereserveerd voor jaren met tekort. 

2.1.3 Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 14.4 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden 

besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. 

2.1.4 Missie
De Stichting Altijd Feest heeft als missie minderbedeelde kinderen in de leeftijd van 

vier tot en met twaalf jaar, net als andere kinderen, een onvergetelijke verjaardag met 

hun vriendjes en vriendinnetjes te kunnen bezorgen. Op een ontspannen manier wordt 

geprobeerd tevens de creativiteit en het zelfbeeld van de kinderen te stimuleren. 

2.1.5 Waarom Altijd Feest
Het is in deze tijd belangrijk dat kinderen die onder de armoedegrens worden opgevoed 

ook sociaal mee kunnen blijven doen. En wat is er nu erger dan dat ouders voor hun kind 

geen verjaardagsfeestje, met vriendjes en vriendinnetjes kunnen vieren, omdat er geen 

geld beschikbaar is.

Bovendien is de Stichting Altijd Feest een aanvulling op bestaande stichtingen, wat de 

Stichting doet is er nog niet. De Stichting wil de kinderen een onvergetelijke verjaardag 

bezorgen.

 

2. Strategie
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3.1 Beschrijving van te verrichten werkzaamheden van de Stichting  
De Stichting Altijd Feest verricht de hieronder vermelde werkzaamheden om aan de 

doelstelling van de Stichting zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten te voldoen.

In samenwerking met instanties waar bepaald wordt of mensen onder een sociaal 

minimum leven komen wij aan onze kandidaten. In eerste instantie gaan we uit van de 

samenwerking met de Voedselbank Barendrecht. Zij selecteren de kandidaten en nemen 

voor de stichting de bemiddeling op zich. 

Kinderen uit de Gemeente Barendrecht die in aanmerking komen voor de feestjes 

worden via de Voedselbank Barendrecht benaderd. In de toekomst zal de Stichting Altijd 

Feest trachten zich regionaal verder uit te breiden. Albrandswaard en Ridderkerk zijn de 

aangrenzende gemeentes in de regio waar al contacten gelegd zijn en waar mogelijk ook 

kinderfeestjes zullen worden gegeven. 

Stichting Altijd Feest tracht zoveel mogelijk particulieren en bedrijven uit de regio 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te benaderen en te betrekken bij de 

werkzaamheden van onze Stichting. Ook bedrijven en particulieren uit andere regio’s, 

die ons doel een warm hart toedragen, zijn van harte welkom. Dat kan in de vorm 

van sponsoring van geld en-/of middelen, maar ook in de vorm van werkzaamheden 

(vrijwilligers). 

Daar waar andere stichtingen de middelen om thuis een verjaardag te vieren,  

ter beschikking stellen, doet Stichting Altijd Feest het anders. 

Stichting Altijd Feest biedt zowel jongens als meisjes in de leeftijden vanaf hun 5e t/m 

hun 12e verjaardag de mogelijkheid een op hem/haar afgestemd feestje te organiseren. 

De feestjes zijn compleet voorzien van:

• uitnodigingen voor 5 vriendjes/vriendinnetjes

• lunch, slingers, ballonnen, verjaardags-muts, drinken, snoep, taart en een cadeautje 

voor de jarige en een aardigheidje voor zijn/haar vriendjes

De feestjes worden in de regel op woensdagmiddag gegeven en duren ongeveer  

3 a 4 uur. Er mogen altijd 2 ouders en-/of begeleiders mee. 

3.2 Werving en beheer van gelden
3.2.1 Samenwerkingsverbanden 
De Stichting heeft inmiddels steun toegezegd gekregen van verschillende instanties 

zoals o.a. Drukkerij Obreen, De Zaak Fortuin, Voedselbank Barendrecht, Groenveld en 

van Houdt Notarissen, Hempel (The Netherlands), Ritmeester Interfreight. Als bestuur 

van de Stichting zijn we steeds bezig om warme contacten op te bouwen met diverse 

instanties, zodat we ook op lange termijn feestjes kunnen blijven geven en meer 

kinderen blij kunnen maken.

3. Beleid
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3.2.2 Sponsoring
Stichting Altijd Feest tracht zoveel mogelijk particulieren en bedrijven uit de regio 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te benaderen en te betrekken bij de 

werkzaamheden van onze stichting. Ook bedrijven en particulieren uit andere regio’s, 

die ons doel een warm hart toedragen, zijn van harte welkom. Dat kan in de vorm 

van sponsoring van geld en-/of middelen, maar ook in de vorm van werkzaamheden 

(vrijwilligers). 

Sponsoren verdelen wij onder in de volgende categorieën: Vrienden, Partners, en 

Donateurs. 

Vrienden:
´Vriend voor ALTIJD´ kan men worden door ons jaarlijks voor een vast bedrag te steunen. 

Minimale bijdrage vanaf € 100 per jaar .

Een compleet kinderfeestje voor de jarige en zijn/haar vriendjes kunnen wij al verzorgen 

vanaf € 250,- 

Voor ´Vrienden´ reserveren wij een plekje op onze ´Wall of Friends´ (een speciale plek 

op onze website). Ook diverse andere vormen zoals link-building en bannering zijn 

bespreekbaar. 

Partners:
´Partner´ kan men worden door ons door middel van producten en-/of diensten te 

steunen. 

Bijvoorbeeld: karton, papier, lintjes en lijm voor onze knutselfeestjes. Of slingers en 

ballonnen, taart, cadeautjes, limonade en-/of fruit. 

Ook ´Partners´ worden vermeld op onze website. 

Donateurs:
`Donateur` kan men worden door (eenmalig) een bijdrage te geven. Hoe klein de  

bijdrage ook is, hij is ALTIJD welkom en is het begin van een volgend feestje! 

Als donateur word men automatisch vermeld op de website tenzij men aangeeft hier 

geen prijs op te stellen. 

3.2.3 Collecte
Van 20 t/m 25 oktober 2014 zullen vrijwilligers namens het Oranjefonds deur aan 

deur collecteren in de gemeente Barendrecht, postcode gebied 2993 en 2994 en in 

de gemeente Albrandswaard, postcode gebied 3162. In totaal beslaat het genoemde 

gebied ruim 7.000 adressen. 50% van de opbrengst komt ten goede aan de stichting 

Altijd Feest. In de toekomst zullen dergelijke acties weer worden overwogen.

 

3.2.4 Het beheer van verkregen inkomsten
Het beheer van de geldstromen vindt primair plaats door de penningmeester en is een 

verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur. 

Controle op de geldstromen vindt plaats door een externe partij. In eerste instantie zal 

dat in de vorm van een kascommissie zijn, maar naarmate de geldstromen groeien zal 

een externe accountant de controle ter hand nemen. Naar verwachting zal dat vanaf het 

moment zijn waarop er sprake is van een betaalde kracht en de begroting groter dan  

€ 25.000,-- op jaarbasis bedraagt.

Verantwoording van het bestuur en de kascommissie, dan wel door de accountant zal 

telkens binnen 5 maanden na afsluiting van het boekjaar gebeuren. Tevens zullen de 

(financiële) jaarverslagen telkens op de website worden gepubliceerd.

Het streven is om tenminste 90% van de inkomsten te spenderen aan de directe 

activiteiten, zijnde de kinderverjaardagsfeestjes. De beheerskosten zullen overigens in 
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de eerste 2 jaar hoger zijn dan 10% van de inkomsten, vanwege initiële kosten.

Voorts zal het bestuur zorgdragen voor een nauwkeurige, financiële, interne 

verantwoording. Per feestje zal vooraf een kostenschatting en achteraf zal een 

werkelijke kosten overzicht worden gemaakt. 

Eventuele tekorten zijn vooralsnog gegarandeerd door een externe partij die zich op die 

wijze als sponsor/partner gedraagt.

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 van de 

Stichting, zie verder artikel 3 van de statuten. 

3.4 Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. 

Stichting Altijd Feest biedt zowel jongens als meisjes in de leeftijden tussen 4 en 12 

jaar de mogelijkheid een op hem/haar afgestemd verjaardagsfeestje te organiseren. 

Vooralsnog zullen de feestjes een creatieve inslag hebben. 

De feestjes zijn compleet voorzien van:

• uitnodigingen voor 5 vriendjes/vriendinnetjes

• lunch, slingers, ballonnen, verjaardags-muts, drinken, snoep, taart en een cadeautje 

voor de jarige en een aardigheidje voor zijn/haar vriendjes

Eventuele reiskosten van vrijwilligers kunnen worden vergoed. 

Indien een huurvrije lokatie niet is te realiseren zullen huurkosten ook deel uit maken 

van de uitgaven. Vooralsnog is dit niet het geval.

 

Voor vaste vrijwilligers welke ´verplicht´ een kinder EHBO cursus moeten hebben 

gevolgd kan de cursus worden vergoed. 

Vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 4, 5 en 6 van de statuten van de Stichting (bepalingen omtrent de 

besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele 

(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen 

enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het 

eigen vermogen.  
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4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, 

conform artikel 8.4 van de statuten. Onkosten in het kader van het uitoefenen van de 

bestuursfunctie kunnen worden vergoed. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking 

komen een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen.  

4.2 Beschrijving administratieve organisaties
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester.

De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door de penningmeester.

Het bestuur legt middels de jaarrekening verantwoording af voor het door haar 

gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 juni. 

Deze is volledig openbaar en te vinden op de website.

(Vooralsnog wordt met een begroting gewerkt welke gebaseerd is op een geschat 

kostenplaatje van € 250 per feestje en een locatie voor welke geen financiële bijdrage is 

vereist).

Uit de administratie moet de aard en de omvang blijken van:

•  de aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;

•  de kosten van beheer van de stichting;

•  de andere uitgaven van de stichting;

•  de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de Stichting.

Controle vindt in eerste instantie plaats door een externe kascommissie. Zodra de 

begroting de € 25.000,- dreigt te overschrijden zal een externe accountant worden 

ingeschakeld. Tot die tijd zal op kasbasis m.b.v. een Excel-programma de boekhouding 

worden bijgehouden. Per feestje zal vooraf een kostenschatting en achteraf zal een 

werkelijke kosten overzicht worden gemaakt.

De uitgaven en inkomsten die niet in geld zijn uit te drukken zijn – b.v. in natura – zullen 

apart worden vermeld.

4.3 Publicatieplicht
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website 

www.stichtingaltijdfeest.nl
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4.4 Communicatie
4.4.1. Inleiding 
Stichting Altijd Feest hecht er veel waarde op een aantrekkelijke en heldere manier 

informatie aan te bieden en zoveel mogelijk mensen te betrekken bij haar werk. 

Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet alleen over de 

werkwijze en financiële positie van Stichting Altijd Feest, maar ook over nieuwe plannen, 

behaalde successen of teleurstellingen. 

4.4.2. Website en social media 
De website www.stichtingaltijdfeest.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor 

(potentiële) donateurs, vrienden, partners , vrijwilligers en ouders. Op de website 

is informatie te vinden over de achtergrond van de stichting, de feestjes, mogelijke 

manieren van ondersteunen. 

De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. 

De Stichting heeft tevens een eigen Facebook account waarop op een informele manier 

zal worden gecommuniceerd.

4.4.3 Communicatie stijl
De Stichting communiceert naar sponsoren, donateurs en vrienden op een open en 

transparante manier. Logo’s en doelstelling zullen zo veel mogelijk worden gebruikt en 

worden toegelicht. 

De Stichting communiceert naar de kinderen toe op een anonieme manier. Slecht het 

logo zonder tekst of naam zal tijdens de feestjes – op slingers, ballonnen, bekers en 

kadootjes - zichtbaar zijn. We willen de kinderen een onvergetelijk verjaardagsfeestje 

aanbieden zonder dat er een link wordt gelegd naar de stichting. Zodat het lijkt alsof de 

ouders het feestje zelf voor hun kinderen hebben geregeld.

4.5 Stichting Altijd Feest en ANBI status:
De Stichting Altijd Feest heeft op het moment de ANBI status in aanvraag en verwacht 

deze voor het einde van dit kalenderkaar te hebben ontvangen.

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan 

aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het bestuur verwacht de ANBI-status te mogen ontvangen omdat :

De kinderverjaardagsfeestjes gericht zijn op de kinderen van gezinnen die zich in 

een financieel moeilijke situatie bevinden.

Desbetreffende kinderen zich mogelijkerwijs sociaal uitgesloten kunnen voelen 

doordat zij niet in (financiële) staat zijn een feestje met vriendjes en vriendinnetjes 

te organiseren
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5.1 Ambitie
Stichting Altijd Feest heeft de ambitie om zich in eerste instantie te manifesteren in de 

gemeente Barendrecht, vervolgens in de overige BAR-gemeenten, Albrandswaard en 

Ridderkerk. En wellicht aansluitend nog verder in de regio Rijnmond. 

Die ontwikkeling zal sterk afhankelijk zijn van de ervaringen die de Stichting in de 

komende 2 á 3 jaar zal opdoen. 

5.2 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onontbeerlijk en in deze aanvangsfase vormen de bestuursleden 

en enkele gelieerde mensen een prima basis de activiteiten op te starten. Voor het 

eerste jaar (2015) zal het bestuur overigens al op zoek moeten naar uitbreiding van het 

bestand vrijwilligers. Daartoe zullen primair  mensen in de directe relatiesfeer worden 

aangesproken. 

Naarmate er uitbreiding van de activiteiten plaatsvindt, zal de behoefte aan vrijwilligers 

groter worden. De zoektocht zal dan o.a ondersteund kunnen  gaan worden door 

instanties zoals b.v. de vrijwilligersbank. 

Tevens is de Stichting voornemens om een vrijwilligersbeleid op te stellen, waarin eisen 

en wensen (b.v. VOG) t.a.v. deze vrijwilligers worden vastgelegd . 

De Stichting werkt tenslotte met kinderen, een kwetsbare groep.

Rhoon, 30 oktober 2014.

5. Toekomst


