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Beleidsplan Stichting Ontwikkelen Sterke Jeugd

1.

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2015-2018 van de Stichting Ontwikkelen Sterke Jeugd (hierna: Stichting
Ontwikkelen).
De statuten van de Stichting zijn op 20 januari 2015 gewijzigd. Daarbij is de naam en het doel van de
Stichting aangepast. In bijlage I zijn de gewijzigde statuten van de stichting opgenomen.
Voordien was de naam: Stichting Steunfonds Trajectum Novum.
Toen Stichting Trajectum Novum (hierna: Trajectum) fuseerde met Stichting Maatschappij Zandbergen
(hierna: Zandbergen) naar Stichting Youké sterke Jeugd, werd het nieuwe doel van de Stichting: het
bieden van steun aan de Stichting Youké sterke Jeugd (hierna: Stichting Youké). Bij het wijzigen van de
statuten is ook de samenstelling van het bestuur gewijzigd.
Alle veranderingen zijn aanleiding voor het nieuwe bestuur om een nieuw beleidsplan op te stellen.
De Stichting beschrijft in dit beleidsplan o.a. wat zij doet en hoe zij het vermogen besteedt.

2.

De naam en gegevens

Naam
Zetel
Kamer van Koophandel
RSIN

3.

: Stichting Ontwikkelen sterke jeugd
: Zeist
: 41184450
: 009612142

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden:
De heer T.R.W. Binnendijk, voorzitter
Mevrouw S.A.M. Wijsbroek
De heer R.A.M. Geurtsen
De heer Binnendijk is voorzitter. Mevrouw Wijsbroek is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting
Youké sterke jeugd, conform artikel 4 van de statuten.
Alle bestuurders zijn benoemd tot 20 januari 2019, met de mogelijkheid van herbenoeming voor 4 jaar.
Dit geldt niet voor mevrouw Wijsbroek, aangezien zij op 31 december 2016 aftreedt als lid van de Raad
van Toezicht van Youké.
Zij nemen besluiten met meerderheid van stemmen.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij krijgen een
onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld.

4.

Doelstelling

Het doel van de Stichting is in de statuten verwoord in artikel 2:
 Aanwenden van (de revenuen) van het vermogen ter verwezenlijking van het doel van de
Stichting Youké;
 Verwerven van vermogen voor het verwezenlijken van het doel van Youké;
 Alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt in de ruimste zin van het woord.

3 van 7 | Beleidsplan Stichting Ontwikkelen sterke jeugd | versie 1.0 | Mariëlle Frankhuisen | november 2015

De Stichting geeft hier uitvoering aan door Youké te ondersteunen bij het uitvoeren van de missie:
“Youké helpt kind of jongere (0-23 jaar) en gezin binnen hun leefomgeving een effectieve oplossing te
vinden voor hun uitdagingen rond opgroeien en opvoeden. Met onze stimulans (her)nemen ze de regie
over hun eigen leven en gaan zelfstandig en veilig verder. We bieden de best passende hulp bij
meervoudige problematiek. Op het gewenste moment, zo kort als kan, zo lang als nodig en ter
voorkoming van instroom naar zwaardere hulp. Wij begrijpen de (culturele) achtergrond van onze
cliënten en sluiten daar met onze hulp op aan. Wij creëren steeds betere manieren om effectief hulp te
geven. Door bundeling van onze krachten met collega-hulpverleners, ontsluiten we eenvoudig en langs
één weg alle lichte tot zware hulp voor jeugd en gezin.”
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.

5.

Activiteiten

Vanuit de doelstelling verricht de Stichting de volgende activiteiten:
 beoordelen van subsidieaanvragen van de Stichting Youké;
 beheren van de tot haar vermogen behorende vermogensbestanddelen;
 verwerven van vreemd vermogen, o.a. uit schenkingen en subsidies.
P&C cyclus
De Stichting werkt aan de hand van een Planning & Control cyclus.
Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bijeen:
 In het voorjaar voor het vaststellen van de jaarrekening van de Stichting en het bespreken van
de rapportage over het vermogen;
 In het najaar voor het vaststellen van de begroting van de Stichting, het beoordelen van
subsidieaanvragen van Youké en het bespreken van de rapportage over het vermogen.
Indien nodig komt het bestuur vaker bijeen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als het bestuur een
tussentijdse subsidieaanvraag ontvangt van de Stichting Youké.
Beoordeling subsidieaanvragen Youké
De Stichting beoordeelt de subsidieaanvragen van Youké aan de hand van de begroting en jaarplannen
van Youké en de financiële ruimte binnen de Stichting. Het bestuur van de Stichting stelt vooraf het
inhoudelijk kader op waarlangs hij de subsidieaanvragen beoordeelt.
Voorwaarde voor toekenning van de aanvraag is dat hij:
 Ondersteunend is aan de doelstelling van de Stichting Youké. Namelijk “zorg te (doen) bieden
die gericht is op het zo evenwichtig mogelijk opgroeien en opvoeden van die kinderen en
jeugdigen";
 Direct of indirect ten goede komt aan cliënten;
 Bijdraagt aan de strategische doelstellingen van Youké;
 Youké helpt om te blijven vernieuwen en ontwikkelen.
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6.

Vermogen en kostenstructuur

Vermogen
Het bestuur van de Stichting beheert een vermogen van ca. € 4.000.000 (peildatum september 2015).
Een klein deel van het vermogen komt uit de tijd dat de Stichting nog “Stichting Steunfonds Trajectum
Novum” heette. Dit vermogen is op 20 januari 2015 aangevuld met een belangrijke schenking van de
Stichting Vermogensbeheer Vereniging Maatschappij Zandbergen. Dit was de steunstichting van
Zandbergen. Bij de fusie van Zandbergen en Trajectum naar Youké is het vermogen van beide
steunstichtingen hiermee samengevoegd in één steunstichting: Ontwikkelen sterke jeugd. De
schenkingsakte is opgenomen in bijlage 2.
Vermogensbeheer
De leden van het bestuur mogen niet over het vermogen beschikken alsof het hun eigen vermogen
betreft. Zij mogen alleen beschikken over het vermogen in het kader van de doelstelling van de
Stichting.
Het bestuur stelt beleid op over het beheer van het vermogen met o.a. de volgende onderwerpen:
 Duurzaamheid bij het beheer van het vermogen;
 Balans en samenhang tussen bestedingen en opbrengsten;
 Vermogensbeheer.
Kostenstructuur
De kostenstructuur van de Stichting bestaat uit:
 Administratieve kosten (administratie, Kamer van koophandel, accountantskosten);
 Adviseurskosten;
 Vacatiegelden en onkostenvergoeding bestuurders.
Liquidatiebepaling
In de statuten van de Stichting is in artikel 12 een bepaling opgenomen over de bestemming van het
liquidatiesaldo. Mocht het komen tot ontbinding van de Stichting, dan wordt het batig saldo besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
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Bijlage 1
Statuten Stichting Ontwikkelen dd. 20-1-2015
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Bijlage 2
Schenkingsakte aan Stichting Ontwikkelen dd. 20-1-2015
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