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Dit plan is opgesteld om het beleid van Stichting Gewoon Gegund in al haar facetten helder 

uiteen te zetten alsmede om te dienen als leidraad en zaken te borgen. Middels jaarlijkse 

evaluatie zal het plan bijgesteld en aangescherpt worden, passend bij de huidige situatie.  

Dit plan is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2022.  

Stichting Gewoon Gegund in het kort 
In de zomer van 2017 merkte Tanja Bos op dat een schoolzomervakantie een uitdaging is 

voor veel gezinnen. Jongeren zitten lang zonder hun structuur van school en vervelen zich. 

Ouders doen er alles aan om het gezin draaiende te houden, makkelijk is het niet. Als 

eigenaar van Gewoon Speciaal, een organisatie die ambulante begeleiding, coaching en 

(groeps)trainingen op het gebied van gedragsuitdagingen biedt, had zij de mogelijkheid om 

deze gezinnen tijdens de zomervakantie te ondersteunen. Ze richtte de zomeractiviteiten op: 

een activiteitenprogramma met als doel ontspanning, plezier én werken aan sociale 

vaardigheden.  

In de jaren daarna werden de zomeractiviteiten steeds uitgebreider met een grotere 

doelgroep, meer vrijwilligers en meer activiteiten. De groep werd te groot om de 

zomeractiviteiten uit privé gelden te financieren. In de zomer van 2020 werd een deel van de 

zomeractiviteiten gefinancierd door een groep donateurs. In de zomer van 2021 lukte dit 

opnieuw en werd er ook door de gemeente Apeldoorn een donatie gedaan.  

Jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen hebben niet alleen deze ondersteuning nodig in 

de zomervakantie. Deze doelgroep gunnen we vaker iets extra – of iets dat echt nodig is. De 

wens is om de zomeractiviteiten te kunnen blijven continueren en ruimte te hebben om ‘dat 

extra’ in de vorm van activiteiten of materialen aan de doelgroep te kunnen gunnen.  

Wij willen dit kunnen blijven doen en daar is financiële continuïteit voor nodig. Door een 

stichting te vormen streven wij naar een duurzame financieringsstroom. Onze intentie is om 

een ANBI-status te verkrijgen, zodat wij aantrekkelijker zijn voor donateurs en transparantie 

uitstralen. Door de oprichting van Stichting Gewoon Gegund professionaliseren wij de 

uitvoering van onze doelstelling. 
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Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting 
Gewoon Gegund, de Stichting die zorg draagt voor “Activiteiten en materialen voor jongeren, 

jongvolwassenen en gezinnen waar gedragsuitdagingen extra aandacht vragen, ontzorgen 

nodig is en/of sprake is van weinig financiële draagkracht”. 

Om de doelstelling te bereiken zullen we op diverse manieren aandacht vragen voor de 

Stichting. Te denken valt aan promotie via sociale media, netwerkgesprekken, en 

bijvoorbeeld door artikelen in ‘In de Buurt’ en het  ‘Apeldoorns Stadsblad’. In 2022 zal de 

focus liggen op inkomstenwerving zodat de activiteiten en materialen bekostigd kunnen 

blijven worden.  

Daarnaast zullen we op de website en sociale media aangeven welke activiteiten er 

georganiseerd worden door Stichting Gewoon Gegund. Er is voor de doelgroep een 

mogelijkheid om zich hiervoor aan te melden. Ook kan er een aanvraag ingediend worden bij 

de Stichting. Er zijn criteria waaraan de aanvraag dient te voldoen.  

Missie 
Vanuit Stichting Gewoon Gegund is de visie dat iedereen ondersteuning verdient en zou 

moeten kunnen krijgen in pittige tijden. Er is nog steeds veel vraag naar ondersteuning en 

enorme dankbaarheid bij het verkrijgen van deze steun.  

 

Visie 
Gewoon Gegund, een Stichting die zorg draagt voor “Activiteiten en materialen voor 

jongeren, jongvolwassenen en gezinnen waar gedragsuitdagingen extra aandacht vragen, 

ontzorgen nodig is en/of sprake is van weinig financiële draagkracht”. 

Vanuit Stichting Gewoon Gegund staat de zorg voor de medemens voorop. Kernwaarden 

voor de Stichting zijn: gunnen, zorgzaamheid, gelijkheid, betrokkenheid, daadkrachtig en 

dankbaarheid. 

Organisatiegegevens  
Locatie:  Thuishaven 7, 7317 CA Apeldoorn  

Telefoon:  06-22304443 (voorzitter) 

E-mail:   info@gewoongegund.nl 

Website:  www.gewoongegund.nl 

KVK:   86697544 

RSIN:    864053708 

BTW:   NL 

Bankrekeningnr. NL 
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Bestuursleden 
Voorzitter:   Tanja Bos 

Penningmeester:  Marlie Engel 

Secretaris:  Irene Mensink 

Vrijwilligers 
Stichting Gewoon Gegund werkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers helpen het bestuur om 

uitvoering te geven aan de doelstelling. Met name het organiseren en uitvoeren van 

activiteiten en diensten kan de Stichting niet zonder de hulp en inzet van vrijwilligers. We zijn 

de betrokken vrijwilligers dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage in het belang van de 

doelgroep.  
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Aanmeldingen 
We werken met een aanmeldformulier welke te vinden is op de website van Stichting 

Gewoon Gegund. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst en dienen te 

voldoen aan de criteria welke zijn opgesteld door het bestuur van de Stichting. Ten alle tijden 

dienen de aanvragen passend te zijn bij de doelstelling van Stichting Gewoon Gegund.   

De wijze van verwerving van inkomsten  
We zullen contact leggen met diverse partijen met de vraag wat zij voor de Stichting kunnen 

en willen betekenen. Te denken valt aan; 

* Rotary  

* Rabobank Club Support 

* Verzekeringsmaatschappij Univé 

* Zorgeloos Apeldoorn 

* Zorgoptimisten 

* Banken 

* Supermarkten 

* Crowdfunding via gemeente  

Particuliere donaties 
Het bestuur van de Stichting zal het eigen netwerkwerk inzetten om de Stichting onder de 

aandacht te brengen en houden. Mond-tot-Mond reclame, Social Media en de website zal 

daarbij een grote rol spelen. Particulier doneren behoort ook tot de mogelijkheden.  

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester. Middels een 

begroting wordt bijgehouden waar het vermogen van de Stichting aan wordt besteedt. Dit zal 

worden gesplitst in diverse onderdelen; activiteiten, materialen, diensten, 

vrijwilligersvergoeding, promotiekosten, etc. Als er aan het einde van het boekjaar geld over 

blijft dan zal dit worden gereserveerd voor besteding in toekomstige jaren. Contante 

betalingen worden niet geaccepteerd en contante opnames vanaf de rekening van 

Stichting Gewoon Gegund worden niet gedaan.    

Het beloningsbeleid voor het bestuur  
Er wordt géén beloning voor de bestuursleden toegekend. Als bestuursleden aanwezig 

(moeten) zijn bij activiteiten of als er kosten gemaakt worden t.b.v. de Stichting wordt er een 

vrijwilligersbijdrage uitgekeerd en de gemaakte kosten worden vergoed vanuit de Stichting.  
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Samenwerkingspartners  
Activiteiten en diensten worden vormgegeven in samenwerking met diverse 

samenwerkingspartners.  

• Youngster 

• The Streetz 

• Samen 055 

• Gemeente Apeldoorn 

• Diverse scholen vanuit de Veluwse Onderwijsgroep 

• Het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland 

• Financieel Advieskantoor Shelter Advies  

Wij worden tijdens de zomeractiviteiten jaarlijks hartelijk ontvangen door o.a. Klimbos Veluwe, 

Adventure Eefde en Deventer Paintball.  

Privacyreglement en algemene voorwaarden  
Voor het privacyreglement en de algemene voorwaarden verwijzen wij naar de website 

www.gewoongegund.nl  

Boekhouding  
De boekhouding wordt gedaan door de penningmeester.  

Website 
Voor onze websitehosting maken we gebruik van de diensten van Oxilion. Bij 

ondersteuningsvragen rondom de hosting staat Oxilion voor Stichting Gewoon Gegund klaar. 

Als er overige ICT zaken zijn waarbij er hulp nodig is, ondersteunt Joram Sjamaar, allround 

ICT specialist.    
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Middels netwerkgesprekken, social media en mond tot mond reclame zal Stichting Gewoon 

Gegund op de kaart worden gezet. 

Website en social media 
Op de website1 van Stichting Gewoon Gegund is informatie te vinden over de Stichting en 

bijbehorende diensten en activiteiten. Via de website kunnen (toekomstige) deelnemers zich 

aanmelden voor de activiteiten en diensten van Stichting Gewoon Gegund.   

Stichting Gewoon Gegund maakt gebruik van diverse social media kanalen. Er zijn diverse 

afspraken gemaakt rondom social media. Op social media worden personen alleen 

herkenbaar in beeld gebracht na schriftelijke toestemming.  

Iedere betrokkene die werkzaamheden verricht voor Stichting Gewoon Gegund dient zich 

bewust te zijn van de activiteiten op social media, zowel bij zakelijk gebruik daarvan als privé 

gebruik. De betrokkene zal zich hierbij gedragen als een goede burger en draagt zijn 

persoonlijke verantwoordelijkheid voor de inhoud die hij publiceert op één van de social 

media.  

Visitekaartjes, foldermateriaal en promotiemateriaal 
Stichting Gewoon Gegund zal gebruik gaan maken van folder en promotiemateriaal om 

zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van wat de Stichting kan betekenen.  

 
1 https://gewoongegund.nl/ 


