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Beleidsplan Stichting Spring Foundation Vlaardingen 
 
Algemene gegevens 
Spring Foundation is een onafhankelijke stichting die in 2012 is opgericht als particulier initiatief 
om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van (sociale) armoede in Vlaardingen.  
 
Stichting Spring Foundation Vlaardingen 
RSIN / fiscaal nummer: 851570720 
Vestigingsadres: Astersraat 44, 3135 HB Vlaardingen 
Telefoonnummer: 06-41452243 
e-mailadres: springfoundationvlaardingen@gmail.com 
website: www.springfoundation-vlaardingen.nl 
Kamer van Koophandel: 55112641 
IBAN-nummer: NL88RABO0144476770 

 

Hier staan wij voor 

Wij vinden dat niemand buiten de boot mag vallen of noodgedwongen langs de zijlijn moet staan. 
Uitsluiting van kinderen omdat er thuis tijdelijk of langdurig niet voldoende financiële middelen 
zijn, is iets wat ons diep raakt. Wij zetten ons dan ook met hart en ziel in om uitsluiting zo veel 
mogelijk te beperken. Onze primaire focus ligt daarbij op kinderen. Zij kunnen immers niets doen 
aan de situatie waarin zij soms verkeren, maar hebben hier wel dagelijks mee te maken. Spring 
Foundation is er echter voor alle Vlaardingers die de eindjes niet of nauwelijks aan elkaar kunnen 
knopen. Wij maken geen onderscheid op welk gebied dan ook: wie in Vlaardingen woont en hulp 
nodig heeft, krijgt die hulp – voor zover wij die kunnen bieden natuurlijk. Spring Foundation biedt 
concrete projecten en activiteiten voor en nauwkeurige ondersteuning en begeleiding van 
aangesloten gezinnen. Een belangrijk nevendoel van alle Springactiviteiten is het vergroten van de 
samenhang tussen de doelgroep en de Vlaardingse gemeenschap. Op deze manier leveren wij een 
bijdrage aan het bestrijden van (sociale) armoede in Vlaardingen. Want armoede daar kun je met 
z’n allen iets aan doen.  

Positie en ambitie 
Spring Foundation heeft door de vele projecten en activiteiten een stevige positie in de stad 
verworven. Zowel qua vertrouwen bij onze gezinnen, als bij allerhande partners, bedrijven en 
vrijwilligers die wij heel hard nodig hebben om onze ambities te realiseren. Dat betekent dat wij in 
de gelukkige omstandigheid zijn dat wij bij gezinnen thuis kunnen komen en dat moeders, vaders 
en kinderen ons weten te vinden als zij het nodig hebben.  Tegelijk worden wij bij diverse 
organisaties en serviceclubs uitgenodigd ons verhaal te verhalen, zodat zij een bijdrage kunnen 
leveren aan onze projecten en zijn wij in staat vele vrijwilligers steeds weer op de been te krijgen 
om handjes, denkkracht, vervoer en andere zaken te regelen. Wij zijn er trots op dat wij deze positie 
mogen innemen. Alleen vanuit wederzijds vertrouwen kunnen wij onze ambities waarmaken en 
zorgen voor het verschil voor onze gezinnen. Zo kunnen zij en wij blijven dromen over een wereld 
waar niemand langs de zijlijn hoeft te staan.  
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Hier gaan wij voor 
 
Wij hebben een ‘kind-pact’ geformuleerd waarmee wij scherp hebben neergezet waar wij voor 
staan en waar wij voor gaan. Dit kind-pact luidt als volgt: 
 

1) Ieder kind heeft recht op een eigen plek 
Een eigen plek heb je nodig om rust te vinden en af en toe even op jezelf te zijn. Wij vinden 
dat ieder kind een eigen plekje moet hebben. Dat begint bij een eigen matras, een eigen 
kussen en een eigen deken of dekbed. In flink wat gezinnen delen kinderen een bed of 
matras. Spring Foundation probeert aan deze situatie iets te doen door het verschaffen van 
matrassen, kussens en dekens. 
 

2) Ieder kind moet kunnen zwemmen 
Zwemmen is niet alleen leuk, maar het is ook nodig om veilig groot te worden. Spring 
Foundation geeft kinderen de mogelijkheid om (gratis) zwemlessen te volgen en af te 
zwemmen. 
 

3) Ieder kind heeft recht op zelfontplooiing en ontwikkeling 
Wij vinden dat ieder kind kansen in het onderwijs moet kunnen benutten. In ons nieuwe 
pand is een ruimte ingericht om huiswerk te maken. Alle voorzieningen die daarvoor nodig 
zijn (computer, bureaus en printer) zijn aanwezig.  
Sporten of lid zijn van een (sport)vereniging is goed voor je lijf en je hoofd. Daarnaast biedt 
het ruimte om je sociaal te kunnen ontwikkelen. Spring Foundation biedt kinderen de 
mogelijkheid om te sporten of lid van een club te zijn. Want geen enkel kind hoort langs de 
zijlijn.  
 

4) Ieder kind moet grenzen kunnen verkennen 
Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland veel blije kinderen leven. Een reden daarvan is 
dat Nederlandse kinderen veel fietsen. Dit biedt ze de mogelijkheid om te bewegen en 
(zelfstandig) te verplaatsen naar school, vrienden of bijvoorbeeld een clubje. Wij willen dat 
ieder kind in Vlaardingen leert fietsen en de beschikking heeft over een fiets.  
 

Met onze projecten dragen wij dagelijks bij aan deze ambitie. Daarnaast proberen wij de gezinnen 
waarin deze kinderen groot worden ook praktisch te ondersteunen op allerhande manieren. Door 
samen te werken met instanties, door bedrijven te vragen hun kerstpakketten te doneren, door een 
dagje uit te regelen van ophalen tot thuisbrengen inclusief entree om even de zinnen te verzetten, et 
cetera.  
 
 
Hoe doen wij dit? 
 
Sinds de oprichting in 2010 is Spring Foundation een begrip geworden in Vlaardingen. Inmiddels 
bestaan wij uit een vaste kern van 10 vrouwen en een groep van zo’n 60 vrijwilligers. Wij hebben 
een nauwe samenwerking met de Voedselbank, waardoor wij een groot deel van onze doelgroep in 
beeld hebben. Wij hechten sterk aan onze onafhankelijke positie en het vertrouwen dat wij hierdoor 
krijgen bij onze gezinnen. Tegelijk realiseren wij ons dat samenwerking met gemeente en instanties 
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van essentieel belang is om op korte en lange termijn het verschil te kunnen maken voor onze 
gezinnen. Zo zijn wij sinds 2017 intermediair voor het Jeugd Sport- en Cultuurfonds, zodat geen 
kind aan de zijlijn hoeft te staan. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met Stichting 
Weekje-Weg, die korte vakanties verzorgt voor gezinnen die normaal niet op vakantie kunnen.  
 
Spring Foundation is geen stichting die geld geeft aan gezinnen. We bieden concrete projecten, 
actuele activiteiten en nauwkeurige ondersteuning waar nodig. Wij hopen dat wij hiermee een 
bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid van onze doelgroep. Het is hartverwarmend 
hoeveel mensen en bedrijven hun steentje willen bijdragen en zich hard maken voor onze stichting. 
Wij kunnen namelijk niet bestaan zonder sponsors en hulp van anderen. Wij mogen in Vlaardingen 
rekenen op veel steun, zowel in sponsoring en giften als in praktische zin van bedrijven, 
organisaties en particulieren. Daarbij is ons credo dat elke euro die binnen komt, rechtstreeks ten 
goede komt aan een project of activiteit voor onze gezinnen. Er blijft geen euro aan de bekende 
strijkstok hangen, alles is welbesteed.  

Voor de realisatie van onze huisvesting mochten wij rekenen op ondersteuning van het fonds 
Schiedam-Vlaardingen en van de gemeente Vlaardingen. Zo kunnen wij ook op meer structurele 
basis echt een ‘plek’ zijn en een vaste basis waar onze gezinnen terecht kunnen. Op deze locatie 
hebben wij onder andere het Kinderkantoor gerealiseerd: een plek waar kinderen in alle rust hun 
huiswerk kunnen maken.  

 

Projecten 

In ons nieuwe pand is ruimte voor een permanente kledingbank, waar gezinnen hun zomer- en 
winterkleding kunnen uitzoeken. Elke woensdag- en vrijdagochtend zijn vrijwilligers aanwezig in 
ons pand om gezinnen te ontvangen. Hier kunnen gezinnen elkaar ook ontmoeten en hun vragen 
stellen als zij daar behoefte aan hebben. Jaarlijks organiseren wij een dagje uit voor gezinnen voor 
zo’n 150 mensen. Ook ons sinterklaasproject staat elk jaar op de agenda, met als motto ‘Voor ieder 
kind een kado van de Sint’. Wij zamelen hiervoor goed (gebruikt) speelgoed in en koppelen dit aan 
de verlanglijstjes van 220 kinderen. Uiteindelijk gaan zo’n 5 teams met sint en pieten op pad om 
alle cadeaus zelf bij de kinderen thuis te brengen. Met het schoenenproject kunnen ruim 150 
kinderen in de maand oktober gratis nieuwe winterschoenen uitzoeken. Het Kinderkantoor willen 
wij uitbouwen met studiebegeleiding voor de kinderen die hier hun huiswerk komen maken. In 
2018 gaan wij hier samenwerkingspartners voor zoeken. Verder zorgen wij voor verschillende 
activiteiten door het jaar heen waarbij wij ontmoeting stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het 
verzorgen van een (kerst)diner, een theater- of filmbezoek en in 2017 zelfs een vakantie in de 
zomer voor vijf gezinnen. Dit laatste is dermate goed bevallen dat wij ook in 2018 weer een 
vakantie voor vijf gezinnen kunnen aanbieden.  

Spring Foundation heeft nog veel meer ideeën. Wij vatten het samen als onze ‘projectencaroussel’. 
Wij staan altijd open voor sponsors die onze projecten willen (mee)financieren. 
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Bestuur en begroting 
De leiding van de stichting bestaat uit een bestuur van 3 personen. Het bestuur van de Stichting Spring 
Foundation ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, met uitzondering van kosten die 
zij redelijkerwijs heeft gemaakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden. 
 
De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2017 als volgt: 
 
Carianne Keizerwaard     Voorzitter 
Jacqueline Vrijenhoek     Secretaris 
Monique Daskalakis      Penningmeester 
 
Bestuurders kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de Stichting. In de Statuten 
is vastgelegd dat zij gezamenlijk tekenbevoegd zijn.  
 

Werving van geld 

De stichting verwerft op de verschillende manieren haar geld. Zo ontvangen wij subsidies en 
donaties ten behoeve van projecten en materialen. Algemene donaties zijn afkomstig van 
particulieren, bedrijven, scholen, kerken en serviceclubs. Ook ontvangen wij sponsorbijdragen van 
verschillende verenigingen en instanties. Stichting Spring Foundation heeft geen winstoogmerk.  

Begroting 

 

 2018 2019 2020 

Inkomsten    

Donaties 12.000 12.000 12.000 

Subsidies 6.000 6.000 6.000 

Uitgaven    

Algemene kosten 2.500 2.750 2.750 

Huisvesting 3.700 3.850 4.000 

Projecten 17.000 17.000 17.000 

 

Volgens de doelstelling van onze stichting worden de ontvangen inkomsten gebruikt om de 
projecten te financieren. De gelden worden enkel besteed aan de daarvoor aangehouden 
bestemming c.q. het begrote project. Voor overschotten wordt een voorziening op de balans 
getroffen. In 2017 heeft Stichting Spring Foundation een aantal hoge eenmalige donaties 
ontvangen, waarmee het tekort in de financiering van de projecten voor de komende jaren is gedekt. 
Op deze manier hebben wij voldoende reserves om ook in de toekomst onze projecten te kunnen 
blijven uitvoeren. Het vermogen van de Stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Er 
worden met het vermogen geen beleggingen gedaan.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

in euro’s 
 
ACTIVA  31-12-2017  31-12-2016 
 
 
Vlottende activa 
 
 
Vorderingen  2.087  1.169 
 
 
Liquide middelen  61.851  14.741 
 
 
 
 ------------------  -------------- 
Totaal  63.938  15.910 
  ========  ======== 
 
 
PASSIVA  31-12-2017  31-12-2016 
 
Eigen vermogen 
 
Algemene reserve 15.910  18.227 
Resultaat boekjaar 25.020  -2.317 
 ------------------ ------------------ 
  40.930  15.910
  
 
Voorzieningen 
  20.959  0 
 
Kortlopende schulden 
 
Crediteuren 0  0 
Overige schulden 2.049  0  
 ------------------ ------------------ 
  2.049  0
  
 
 ------------------  -------------- 
Totaal  63.938  15.910 
  ========  ======== 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 
in euro’s 
 
 
  2017  2016 
 
 
Donaties   
Algemene donaties 39.958  6.727 
Donaties t.b.v. Spring Magazine 947  7.988 
 ------------------ ------------------ 
  40.905  14.715
   
 
Algemene kosten 1.184  919 
Telefoonkosten 249  0 
Huisvestingskosten *) 3.607  4.371 
Bankkosten 131  128 
Projectkosten **) 10.719  11.638 
 ------------------ ------------------ 
Resultaat  25.015  -2.341 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 5  24 
Rentelasten en soortgelijke kosten 0  0 
 ------------------ ------------------ 
Financieel resultaat  5  24
 ------------------  -------------- 
Netto Resultaat  25.020  -2.317 
  ========  ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*)   inclusief  19.135 ontvangen subsidies in 2016 
**)  inclusief 6.250 ontvangen subsidies in 2016 en 6.000 in 2017


