Beleidsplan
De stichting heeft ten doel:
• Het tot bloei laten komen van de potenties van kinderen.
• Het verbinden en samenbrengen van mensen, culturen en diversiteit in de
samenleving door het realiseren van workshops voor kinderen.
• Het stimuleren van burgerschap en respect bij “normale” kinderen zodat
kwetsbare kinderen beter geaccepteerd worden door hun omgeving en anderen.
• Kinderen leren werken/leven met zichzelf en hun tekortkomingen en talenten.
• Kinderen leren plezier te hebben, bewustwording rondom psychische- en
lichamelijke beperking.
• Het binden van diversiteit in de klas, met name binnen het passend onderwijs.
• Het geven van workshops om de kwetsbare kinderen te leren de wereld,
maatschappij en omgeving beter te begrijpen en hier deel vanuit te maken.

Actuele beleid:
De Stichting Educa is opgericht in januari 2016.
Zij stelt zich tot doel het benaderen van scholen, instellingen en organisaties om
kwetsbare kinderen te helpen in hun lastige leefsituatie.
Stichting Educa wil dit realiseren door op een plezierige wijze de kinderen te
stimuleren en te activeren. De Stichting wil hiermede de ‘skills en possibilities‘ van de
doelgroep vergroten.
Het organiseren van workshops en evenementen zijn nodig, om bovenstaande te
realiseren. Het werven van donateurs en fondsen is nodig, om Stichting Educa in
staat te stellen programma’s/projecten/evenementen te realiseren. Hiermede wordt
het voor de Stichting mogelijk gemaakt haar doelstellingen te bereiken .
Zo hebben wij tot nu toe contact gelegd met:
• Nationaal samenwerkingsverband van kindertandartspraktijken.
• Overkoepelende organisatie t.b.v. scholengemeenschappen, kinderopvang en
BSO’s.
• Samenwerkingsverbanden gezondheidszorg (Jeugdzorg/ggz).

De werkzaamheden van de instelling
• Het geven van workshops op locatie voor de doelgroep.
• Het realiseren van projecten zowel on- als offline voor de doelgroep.
• Het organiseren van evenementen voor de doelgroep.
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
• Het werven van donateurs en fondsen.
• Het verzamelen van vrijwilligers.

De wijze waarop de instelling fondsen wil werven:
• Acquireren van donateurs.
• Aanschrijven van fondsen per project.
• Het gebruiken van de netwerken van bestuursleden c.q. de Raad van Toezicht.
• Het aanschrijven en het bijeenbrengen van belanghebbende partijen welke
financiële middelen en/of diensten beschikbaar kunnen stellen om de doelstellingen
te realiseren.

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal
beheren:
• De financiële administratie zal verzorgd worden door de penningmeester, dit
gebeurt onder toeziend oog van de Raad van toezicht.

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen wilt
besteden:
• Algemene kosten Stichting Educa zoals facilitaire voorzieningen, bancaire zaken,
verzekeringen etc.
• Kosten uitvoerende partijen. (Project kosten)

Financiële prognose van het lopend en volgend boekjaar:
Wij verwachten voor 2016 dat de kosten hoger zullen zijn dan de opbrengsten. Voor
2017 c.q.2018 verwachten wij break even te kunnen draaien.
We gaan ervan uit dat wij dit jaar naast de eerder gememoreerde vaste kosten ook
aanloopkosten zullen moeten maken. Wij stellen ons tot doel om in het tweede deel
van het jaar een aanvang te kunnen maken met een eerste project, wat wellicht
begin 2017 tot uitvoering komt. Wij verwachten voor 2017/2018 dat verschillende
projecten gerealiseerd gaan worden.
Onze vaste posten zijn; huisvesting, administratiekosten, communicatie- en
verkoopkosten en die worden begroot op ruwweg € 15.000,=. Dit zijn jaarlijks
terugkerende kosten.
Kosten ten behoeve van het project worden alleen uitgegeven wanneer het project
gehonoreerd is. Deze projectkosten zullen, afhankelijk van het project, variëren van
€ 20.000,= tot € 50.000,=.
De hier tegenoverstaande opbrengsten middels donaties en sponsoren zullen
minimaal de projectkosten moeten dekken. Waarbij het uitgangspunt zal zijn in 2017
de algemene kosten te kunnen dekken.
Mocht u verdere informatie en/of specificaties aangaande de begroting nodig hebben
dan kunnen wij u deze desgewenst toesturen.

