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Missie & Visie
Ontstaan

De Stichting Altijd Feest is ontstaan op initiatief van Lisette Berm en is opgericht
op 25 augustus 2014. Lisette´s gezin heeft in het verleden meer dan 4 jaar de
weekendopvang voor een pleegkind verzorgd. Hierdoor 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.

Doelstelling

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.

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.

Passend bij deze tijd

Het is in deze tijd belangrijk dat kinderen die onder de armoedegrens worden
opgevoed ook sociaal mee kunnen blijven doen. Hoe confronterend is het
bijvoorbeeld 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.
Verder passen de vorm van vrijwillige inzet binnen de WMO en de feestjes van
Stichting Altijd Feest naadloos in de doelstellingen en uitgangspunten van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Door het werk van Stichting Altijd Feest
wordt vrijwillige inzet gestimuleerd. Er is nu nog een kleine groep vrijwilligers die
zich vooral structureel inzet. Stichting Altijd Feest is (nog altijd) op zoek naar mensen
die hun kwaliteiten ook projectmatig (o.a. taarten maken, thema feestjes) kunnen
inzetten. Hieruit voortvloeiend komt het overigens voor dat mensen zich blijvend
projectmatig in gaan zetten.
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Werkwijze

Het leggen en onderhouden van contacten met de gemeentes Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk, de Voedsel- en Kleding banken in Barendrecht,
lokale en regionale bedrijven, instanties en particulieren in verband met
fondswerving; Het organiseren van de activiteiten.
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 gebeurde
dat middels samenwerking met de Voedselbank Barendrecht, later is daar ook
de Kledingbank Uniek in Barendracht bijgekomen. En tevens zijn er momenteel
gesprekken met wijkteams van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) om te kijken
in hoeverre zij ook kandidaten kunnen aanleveren. Bovenvermelde instanties
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 dezelfde instanties 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 woensdag- en/of vrijdag middag gegeven en
duren ongeveer 3 á 4 uur. Er mogen altijd 2 ouders en-/of begeleiders mee.
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Realisatie
Algemeen

In het beleidsplan wat in 2014 is opgesteld staat omschreven:
“ 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 is de afgelopen 4 jaar enigszins gestagneerd ondanks voortdurende
inspanning vanuit de Stichting om op allerlei manieren – zoals gesprekken met
gemeentes, deelnames beurzen (Beursvloer), een ondersteunend studenten
onderzoek en allerlei andere netwerk activiteiten. Iedere gemeente werkt op een
andere manier, de Voedselbanken in de diverse gemeenten eveneens en de wirwar
van verschillende instanties en de recentelijke veranderde samenstelling van de
gemeenteraad (en wethouders) maakt dat het uitbreiden van het werkgebied en de
aanwas van vrijwilligers achter blijft bij de ambities van de Stichting.
Het manifesteren in Barendrecht en Rhoon is nog steeds succesvol te noemen.
Ook afgelopen jaar waren er weer diverse initiatieven zoals een publicaties in een
lokale krant, een interview op de radio bij Exxact FM, een introductie en ontvangen
donatie (van 1.475€) bij de Lions Club IJsselmonde, een bijdrage (van 198€) van Afval
Loont, een donatie van (1.250€) van Picknick in het Park, een donatie van (270€) OBS
Portland (pannenkoekenmarkt), diverse andere beurzen en bijeenkomsten en het
organiseren van in totaal 24 feestjes maken dat 2018 wederom een succesvol jaar is
gebleken.

Kerncijfers en resultaten

Er zijn in 2018 24 feestjes gegeven. Ook nu weer waren er 25 begroot. Gedurende het
jaar is het aanbod aan potentiele ‘ klanten’ aan verandering onderhevig, dus blijft het
voor het begin van ieder jaar een reële schatting wat betreft het te begroten aantal
feestjes.
Het team van vrijwilligers die feestjes organiseren en begeleiden is vooralsnog klein,
namelijk 4 dames. Er zijn 3 vrijwilligers die nog steeds gratis taarten bakt.
Het aantal Vrienden, Partners en Donateurs heeft de verwachtingen ruimschoots
overtroffen – zie verder het Financiële Jaarverslag voor de exacte aantallen.
De opbouw/structuur van de feestjes – duur, type lunch, hoeveelheid snoep,
verhouding knutselen en (buiten) spelen etc. – is de afgelopen 4 jaar diverse
keren aangepast aan de hand van de opgedane ervaring en terugkoppeling van
zowel ouders/verzorgers als de kinderen. Met behulp van evaluatieformulieren en
bestuurlijk overleg zijn genoemde aanpassingen besproken en doorgevoerd.
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Toekomst

Het succes motiveert het Stichting Bestuur en haar vrijwilligers nog steeds om
verdere initiatieven te ontplooien t.a.v. uitbreiding van het verzorgingsgebied.
Zoals eerder genoemd is Kledingbank Uniek nu naast de Voedselbank Barendrecht
een belangrijke leverancier van nieuwe “klanten”. Eerste contacten zijn inmiddels
gelegd met wijkteams van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Hier zullen we in
2019 mee door blijven gaan.
In 2018 zijn hebben enkele vrijwillig(st)ers het VOG verkregen. In 2019 zullen
de resterende vrijwillig(st)ers deze eveneens verkrijgen. Vrijwillig(st)ers welke in
direct contact staan met kinderen zullen oa een VOG moeten kunnen overleggen
conform het Vrijwilligersbeleid van SAF.
Op 25 augustus 2019 is het 5 jaar geleden dat de Stichting Altijd Feest werd
opgericht en tevens zal naar alle waarschijnlijkheid in 2019 het 100ste feestje
worden gehouden. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenissen bestaat
het plan om een jubileum feest te organiseren. Kinderen die eerder een feestje
hebben gekregen, hun ouders/begeleiders, sponsoren, donateurs, vrijwilligers
en vertegenwoordigers van de instanties waar SAF de afgelopen jaren mee heeft
samen gewerkt zullen hiervoor worden uitgenodigd.
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Algemene informatie
Website, Facebook en Foto’s
Website: www.stichtingaltijdfeest.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Altijd-Feest-289819217889985/
Foto’s: Tijdens de feestjes worden foto’s gemaakt, welke uitsluitend worden gebruikt
voor een fotoboekje of collage die aan de jarige wordt overhandigd. De Stichting
Altijd Feest gebruikt nooit foto’s van feestjes voor welke publicatie dan ook.

NAW gegevens:
Stichting Altijd Feest
Postadres: Bezeel 57, 3162 VA RHOON
Emailadres: info@stichtingaltijdfeest.nl
Bankrekeningnummer: NL66RABO0192 0382 06
BTW nummer: 8542 95 203
KvK nummer: 61317 365
RSIN: 854295203

Bestuur:
•
•
•

Voorzitter: de heer PETER VAN DEN HERIK
Secretaris: de heer JOHN VAN DER ZOUWEN
Penningmeester: mevrouw ALEXANDRA DE KREIJ

Huisvesting:
Buitengewoon
Zuider Carnisseweg 110
2993 AZ Barendrecht
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