
BELEIDSPLAN	  STICHTING	  KERSTPAKKETTEN	  BARNEVELD	  

Op	  24	  mei	  2016	  is	  de	  Stichting	  Kerstpakketten	  Barneveld	  officieel	  opgericht	  vanuit	  het	  Comité	  
Kerstpakketten	  Barneveld	  dat	  sinds	  1	  november	  2006	  in	  Barneveld	  de	  jaarlijkse	  verzorging	  van	  het	  
uitreiken	  van	  Kerstpakketten	  aan	  de	  minima	  in	  de	  Gemeente	  Barneveld	  	  organiseert.	  De	  oprichting	  
van	  de	  Stichting	  is	  het	  gevolg	  van	  het	  juridisch	  en	  organisatorisch	  beter	  maken	  van	  deze	  organisatie	  en	  
de	  toename	  van	  het	  aantal	  Kerstpakketten.	  	  

Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  werft	  gelden	  bij	  organisaties,	  bedrijven	  en	  particulieren.	  Jaarlijks	  worden	  
de	  donateurs,	  instellingen	  en	  bedrijven	  aangeschreven	  om	  financiële	  middelen	  te	  genereren.	  De	  
stichting	  	  organiseert	  de	  jaarlijkse	  uitdeling	  van	  de	  Kerstpakketten	  en	  gebruikt	  daarvoor	  alle	  
inkomsten.	  	  Er	  worden	  geen	  inkomsten	  gebruikt	  voor	  beloningen	  van	  bestuursleden	  of	  betrokken	  
vrijwilligers.	  De	  ontvangen	  middelen	  worden	  voor	  100%	  gebruikt	  voor	  deze	  gewaardeerde	  activiteit	  
voor	  de	  minima	  in	  de	  Gemeente	  Barneveld.	  Daarnaast	  heeft	  de	  Stichting	  een	  ANBI-‐status,	  wat	  de	  
mogelijkheid	  geeft	  om	  uw	  giften	  af	  te	  kunnen	  trekken	  bij	  uw	  belastingaangifte.	  

	  

Het	  bestuur	  van	  De	  Stichting	  Kerstpakketten	  Barneveld	  verzamelt	  jaarlijks	  adressen	  van	  
alleenstaanden	  en	  	  	  gezinnen,	  die	  met	  een	  minimuminkomen	  rond	  moeten	  komen,	  via	  instanties,	  
kerken	  en	  particulieren	  met	  een	  geheimhoudingsafspraak.	  Daarnaast	  heeft	  vanaf	  de	  oprichting	  de	  
Stichting	  als	  extra	  doelstelling	  het	  ondersteunen	  van	  de	  activiteiten	  van	  de	  Wereldwinkel	  met	  de	  
aankoop	  van	  de	  artikelen	  voor	  de	  Kerstpakketten.	  Op	  deze	  manier	  worden	  Goede	  Doelen	  organisaties	  
betrokken	  bij	  het	  uitdelen	  van	  deze	  Kerstpakketten	  in	  alle	  plaatsen	  van	  de	  Gemeente	  Barneveld.	  
Tevens	  ondersteunt	  het	  Diaconaal	  Netwerk	  Barneveld	  dit	  initiatief	  in	  hoge	  mate.	  Ook	  worden	  
medewerkers	  van	  “Ons	  Bedrijf”,	  een	  organisatie	  waar	  mensen	  met	  een	  beperking	  werken,	  
ingeschakeld	  om	  mee	  te	  helpen	  bij	  het	  inpakken.	  Daarnaast	  worden	  vrijwilligers	  gezocht	  die	  
behulpzaam	  kunnen	  zijn	  bij	  het	  bezorgen	  van	  deze	  pakketten,	  zowel	  in	  Barneveld	  als	  in	  de	  omliggende	  
dorpen	  behorende	  tot	  de	  Gemeente	  Barneveld.	  

	  

Het	  bestuur	  vergadert	  minimaal	  2	  keer	  per	  jaar	  i.v.m.	  de	  organisatie	  en	  afspraken	  met	  betrokken	  
organisaties	  indien	  dit	  noodzakelijk	  is	  wordt	  een	  nieuwe	  vergadering	  uitgeschreven.	  Daarnaast	  
houden	  de	  bestuursleden	  goede	  contacten	  met	  de	  Gemeente	  Barneveld	  en	  meerdere	  goede	  doelen	  
organisaties	  in	  Barneveld,	  tevens	  organiseert	  het	  bestuur	  het	  inpakken	  van	  de	  Kerstpakketten	  en	  de	  
bezorging.	  Ook	  worden	  in	  de	  plaatselijke	  kranten	  en	  kerkbladen	  artikelen	  geplaatst	  voor	  werving	  
gelden	  en	  vrijwilligers.	  Daarnaast	  kan	  de	  informatie	  van	  de	  website	  van	  de	  stichting	  bekeken	  worden	  
over	  de	  ontwikkelingen	  en	  financiële	  verantwoordingen.	  Hierdoor	  wordt	  het	  geheel	  openbaar	  
gemaakt	  en	  kan	  een	  ieder	  de	  gang	  van	  zaken	  blijven	  volgen.	  

Barneveld	  9	  sept.	  2016	  

 


