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Inleiding
Sinds eind 2016 benadert stichting Kinderen van de Voedselbank gemeenten om samen te werken
aan de bestrijding van de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. Tal van
gemeenten reageerden enthousiast over onze werkzaamheden en willen een mogelijke
samenwerking met onze organisatie verder onderzoeken.
Inmiddels zijn diverse gemeenten een samenwerking aangegaan. Dit heeft geresulteerd in een
nieuwe organisatie: Stichting Stop. Terwijl Stichting Kinderen van de Voedselbank zich blijft inzetten
voor kinderen die zijn aangesloten bij een voedselbank zoekt Stichting Stop samenwerking met
gemeenten en welzijnsinstellingen om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede tegen te
gaan voor alle kinderen die leven onder de armoedegrens.
Stichting Stop hoopt in samenwerking gemeenten, jeugdzorg en welzijnsinstellingen in ons land de
maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede aan te kunnen pakken. Met 1 op de 9 kinderen die
op het moment onder de armoedegrens opgroeit is dit alleen niet op te lossen en hebben we nog
een hele lange weg te gaan. Stichting Stop wil met het verstrekken van kledingpakketten en
verjaardagboxen een verschil te kunnen maken in het leven van kinderen in armoede binnen onze
samenleving.
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Stop het actuele beleid vast. Het
beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.
Namens het bestuur van Kinderen van de Voedselbank,
Maurice van der Ven
voorzitter
oktober 2017
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Strategie
Kernprincipes van de instelling
Missie
De missie van Stichting STOP is het ondersteunen van kinderen in armoede met nieuwe kleding en
schoenen, en nieuw speelgoed. Het gaat om kinderen waarvan de ouders/opvoeders vanwege
financiële oorzaken en dominante schuldenproblematiek niet of onvoldoende in staat zijn dit aan
hun kinderen te bieden. Door deze activiteiten tracht Stichting Stop een klein verschil te maken in
het leven van deze kinderen. Eigenwaarde is van groot belang in het leven van een kind en is iets
waar het heel zijn leven baat bij kan hebben.
Doelstellingen
Stichting Stop heeft de volgende doelstelling:
•
De stichting heeft, met behulp van haar daartoe bestemde vermogen ten doel het bestrijden
van kinderarmoede in Nederland.
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.
Afwezigheid winstoogmerk
Stichting Stop heeft geen winstoogmerk. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst
zelf. Dit blijkt uit het feit dat Stichting Stop de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede
laat komen aan haar doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Een batig liquidatiesaldo zal ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling met een
soortgelijke doelstelling als de onze.

Achtergrond: Kinderarmoede in Nederland
Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen
doordat materiele zaken en middelen ontbreken binnen het gezin. Het is bekend dat ook in een rijk
en hoog ontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede, en dat de gevolgen daarvan vaak een
grote en langdurige impact op kinderen hebben.
De cijfers liegen er dan ook niet om. Waar we in 2013 nog spraken over 385.000 kinderen, is dat in
2017 gestegen naar zo’n 435.000 kinderen. Op dit moment leeft 1 op de 9 kinderen in armoede en
dit is slechts een voorzichtige schatting.
Kinderarmoede is een ingewikkeld begrip dat niet alleen in geld is uit te drukken, maar dat mede
bepaald wordt door de omstandigheden waar het kind in leeft en door de maatschappelijk gevolgen
ervan.
Stichting Stop beseft dat het complexe probleem van armoede in een rijk land niet alleen in
materiële zin is op te lossen. Wat ze wel kan is met de (vrijwillige) inzet van heel veel mensen de
materiële positie van deze kinderen positief beïnvloeden. Want ook deze kinderen in armoede
hebben recht om onbezorgd te dromen.
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Kinderen in armoede zijn vaak afhankelijk van een kledingbank of doorgegeven kleding van
familieleden. Deze kinderen zijn vaak het mikpunt van pesterijtjes op school en in de buurt met
maatschappelijke uitsluiting als mogelijk gevolg. Kinderen kunnen daardoor opgroeien met een laag
zelfbeeld en zich minder voelen dan de vriendjes op school of in de buurt. Als een kind vaak gepest
wordt op school heeft het uiteindelijk geen zin meer in school met als gevolg dat het kind de school
te vroeg verlaat of een te lage opleiding volgt. In beide gevallen heeft dit consequenties voor het
hele leven.
Ieder opgroeiend kind moet met optimisme de toekomst tegemoet kunnen zien en zo min mogelijk
belast worden met de zorgen van zijn ouders. De kinderen in armoede ervaren al jong dat hun
wereld en mogelijkheden beperkt zijn. In plaats van kinderlijke onbevangenheid worden ze
geconfronteerd met de dagelijkse materiële zorgen van het gezin waarin ze opgroeien. Een kind van
wie het leven al jong wordt gedomineerd door de zorgen van zijn ouders, zal zijn weg later moeilijk
kunnen vinden in de wereld. Stichting Stop wil verschil maken in het leven van deze kinderen.

Beleid
Werkzaamheden van Stichting Stop
Stichting Stop verstrekt kledingpakketten en verjaardagboxen aan kinderen in armoede. De stichting
zoekt samenwerking met gemeenten, jeugdzorg en welzijnsinstellingen om de maatschappelijke
gevolgen van kinderarmoede tegen te gaan. Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 2017 jaarlijks
structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar komt voor kinderen in arme gezinnen. Het grootste
deel van dit budget gaat naar gemeenten. Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag kunnen
vieren, goede kleding en schoenen kunnen hebben en mee kunnen gaan op schoolreisje. De 100
miljoen is geoormerkt, zodat het echt wordt ingezet voor armoedebestrijding onder kinderen. Er is
gekozen voor een onorthodoxe aanpak, de kinderen worden in natura geholpen.
De werkwijze van onze stichting sluit aan bij deze aanpak. Stichting Stop kan kinderen die in de
gemeenten onder de armoedegrens opgroeien twee maal per jaar voorzien van een kledingpakket
met nieuwe kleding, nieuwe schoenen en leuk nieuw speelgoed. Eenmaal een zomerpakket en
eenmaal een winterpakket. Als extra optie kan de stichting voor de kinderen die nog op de
basisschool zitten een verjaardagsbox uitgeven.
Naast gemeenten kunnen ook jeugdzorg- en welzijnsinstellingen gezinnen in armoede aanmelden
voor een kledingpakket en verjaardagbox.
Kledingpakketten en verjaardagboxen
Als enige organisatie in Nederland geeft Stichting Stop (i.s.m. Stichting Kinderen van de
Voedselbank) 2 maal per jaar een kledingpakket uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen
en een aantal leuke cadeautjes in de vorm van nieuw speelgoed. Eens per half jaar kunnen gezinnen
aanspraak maken op een kledingpakket, een pakket met zomerkleding en een pakket met
winterkleding.
Door twee maal per jaar een kledingpakket uit te geven kan het kind ook eindelijk eens pronken met
zijn/haar nieuwe kleding. Dit is voor een kind een enorme boost voor de eigenwaarde, daar heeft
een kind zijn/haar hele leven profijt van.
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Voor de kinderen die op de basisschool zitten, brengt Stop een verjaardagbox uit. Hoe erg is het wel
niet voor een kind, dat als deze jarig is, hij/zij zich liever ziek meldt op school omdat er geen
middelen zijn om te kunnen uitdelen in de klas of om kinderen uit te nodigen voor de verjaardag.
De verjaardagsboxen bevatten voldoende materialen om uit te kunnen delen aan alle kinderen in de
klas en de leerkrachten, én voldoende materialen om een leuke verjaardag met 10 kinderen te
vieren. Uiteraard wordt deze box ook voorzien van een mooi cadeau voor de jarige zelf.
Het resultaat van een verjaardagbox waarmee met 10 kinderen een geweldig feest kan worden
gevierd, is dat het kind ook weer bij 3, 4 wellicht 5 verjaardagen wordt terug gevraagd. Hierdoor
wordt het kind weer opgenomen in de groep, en krijgt het gevoel er weer bij te horen.
Door het verstrekken van de kledingpakketten en verjaardagboxen draagt Stichting Stop bij aan de
realisatie van de doelstelling zoals vermeld in de statuten: het bestrijden van kinderarmoede in
Nederland.
Aanmelding
De gemeenten, sociale wijkteams, jeugdzorg en welzijnsinstellingen wijzen gezinnen die in armoede
leven op de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij Stichting STOP. Geïnteresseerde gezinnen
ontvangen van de gemeente of instelling een unieke verificatiecode. De gemeenten en instellingen
verstrekken een lijst met verstrekte verificatiecodes aan Stichting Stop. Het gezin vult vervolgens de
beveiligde aanmeldpagina op onze website in. Stichting Stop controleert of de verificatiecode
matcht met de codelijsten die de stichting heeft ontvangen. Bij een positieve verificatie verloopt het
verdere contact met het gezin via de stichting. De stichting vraagt bij het gezin gegevens op over
kledingmaten etc. en levert binnen 3 weken na ontvangst van deze gegevens de gewenste
pakketten.

Werving en beheer van gelden
Stichting Stop werft gelden ten behoeve van de bestrijding van kinderarmoede door middel van de
volgende wervingsactiviteiten:
- Aanvragen van subsidies bij gemeentelijke overheden.
- Aanvragen van subsidies bij landelijke overheid
- Werven van giften bij fondsen, particulieren en bedrijven.
- Voeren van acties.
De kosten van fondsen- en sponsorwerving zijn laag. Het vrijwillige bestuur is dagelijks in touw om
contacten te leggen en te onderhouden met giftgevers en bedrijven die kind-gerelateerde artikelen
tegen gunstige tarieven ter beschikking stellen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de gemaakte kosten.
We zijn voortdurend op zoek naar sponsors van kindgerelateerde artikelen. Door de goede
afspraken met diverse partijen in de kledingbranche voor het opkopen van restanten is de stichting
gewaarborgd van het uitgeven van hedendaagse, hippe en modieuze kleding van bekende merken.

Vermogen
Stichting Stop houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Op grond van artikel 6 van de statuten van Stichting Stop en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen
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enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele persoon
beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

Overig
Organisatie en samenwerking
De stichting wordt gerund door een team van 30 vaste vrijwilligers, drie vrijwillige bestuursleden en
een betaalde parttime coördinator. Daarnaast kunnen op afroep nog eens vijf vrijwilligers ingezet
worden. Elke dag zijn de vrijwilligers in touw om kleding en speelgoed te sorteren, pakketten samen
te stellen en in te pakken.
Stichting Stop wil een beschermde werkplek bieden voor mensen met een arbeidshandicap en of
met afstand tot de arbeidsmarkt, die zo arbeidsritme en werkervaring op kunnen doen. We hebben
goede contacten met Welzijn Rivierstroom. Deze organisatie zorgt voor plaatsing van vrijwilligers.
Mirella Mulder is een van de initiatiefnemers van Stichting Stop en heeft de algehele coördinatie in
handen. Ze stuurt de vrijwilligers aan, heeft contacten met de samenwerkende organisaties en
controleert, samen met enkele vrijwilligers, de aanvragen die binnenkomen.
Er zijn drie bestuursleden die de taken onderling hebben verdeeld. Daarnaast is er een raad van
toezicht van drie personen.
Bestuur
M.R.M. van der Ven (voorzitter)
C. de Hommel (secretaris)
J. den Hartigh (penningmeester)
Raad van Toezicht
H. van der Haar
T. Keuken
J.H.A.M. Woldberg

Stichting STOP werkt samen met:
•
Gemeenten. Samenwerkende gemeenten wijzen gezinnen in armoede op de mogelijkheid
een kledingpakket aan te vragen bij onze stichting.
•
Sociale wijkteams, jeugdzorg en welzijnsinstellingen. Via deze organisaties komen we in
contact met kinderen die in arme gezinnen opgroeien.
•
Stichting Kinderen van de Voedselbank (KvdV). We werken nauw samen met KvdV en maken
gebruikt van de faciliteiten, kennis, contacten en vrijwilligers van deze stichting.
•
Welzijn Rivierstroom. STOP biedt beschermde werkplekken voor mensen met een
arbeidshandicap of met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen zo arbeidsritme en werkervaring op
doen. Welzijn Rivierstroom bemiddelt hiertussen.
•

Kinderombudsman. Levert het boek Kinderrechten Kidsboek voor alle pakketten.
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•
Stichting Uit de Brand en Kledingbanken. Gedoneerde kleding en speelgoed die wij niet
kunnen gebruiken worden geschonken aan Stichting Uit de Brand en diverse kledingbanken.
•
Vrijwilligers. Zij sorteren kleding en speelgoed en stellen pakketten samen. Daarnaast zijn er
vrijwilligers actief bij de administratie, inkoop van alle goederen en bij de algehele coördinatie.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie
worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Administratieve organisatie
De administratie van de instelling wordt gevoerd door Boekhoud- en administratiekantoor den
Hartigh.

Publicatieplicht
Stichting Stop voldoen aan haar publicatieplicht door middel van haar website:
www.stichtingstop.com.

Bijlagen
-

Statuten
Uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
Meerjarenbegroting
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Uittreksel Handelsregister Kamer
van Koophandel

KvK-nummer 68921713
Pagina 1 (van 1)
Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummers
Internetadres
E-mailadres
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten

857649085
Stichting
Stichting Stop
gemeente Neder-Betuwe
Waalbandijk 115, 6669MG Dodewaard
0642990559
0488412714
www.kinderenvandevoedselbank.nl
info@kinderenvandevoedselbank.nl
08-06-2017
06-06-2017
SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
De stichting heeft, met behulp van haar daartoe bestemd vermogen ten doel het
bestrijden van kinderarmoede in Nederland.

Bestuurders
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van der Ven, Maurice Robert Michel
03-04-1970, Utrecht
06-06-2017 (datum registratie: 08-06-2017)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

de Hommel, Cindy
24-11-1980, Arnhem
06-06-2017 (datum registratie: 08-06-2017)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

den Hartigh, Jan Bastiaan
03-06-1955, Mijnsheerenland
06-06-2017 (datum registratie: 08-06-2017)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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