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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting (Z)onder dak. Het plan omvat een
overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het
beheer van fondsen. Het plan zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Het bestuur van stichting (Z)onder dak,

H.G. (Hugo) van Rooij
Voorzitter

I. (Ingrid) Karsmakers
Secretaris

P.H. (Patrick) Westreenen
Penningmeester

17 januari 2019
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Inleiding Stichting (Z)onder dak
Waarom de Stichting?
Hoe zou u zich voelen als u in de winter op een ijskoude vloer moest slapen? In de
winter buiten in de kou zonder eten of warme kleding… De gedachte alleen al! Maar
eerlijk, denkt u dat u dat zou overleven? En alsof dat niet genoeg is, zijn er mensen
die je voor de gek houden en je uitschelden of behandelen als een stuk vuil. En dan
denk je bij jezelf: “Waarom doen ze mij dit aan? Ben ik dan geen mens? Ben ik dan
niet het zelfde als zij?” En plots zie je een stel lopen dat lekker warm bij elkaar
kruipt. Dan kijk je opzij en je ziet niemand bij wie je in de armen kunt kruipen.
Piet van Rooij en Hugo van Rooij vinden dat het niet langer zo kan. Dus hebben de
broers stichting (Z)onder dak opgericht. Ze houden zich bezig met het helpen van
alle daklozen. Ze proberen allereerst een onderdak voor ze te vinden en te regelen.
Naast Hugo en Piet van Rooij zijn er meer mensen die er zo over denken. Piet en
Hugo proberen de aandacht van die mensen te krijgen. Want zij zijn allemaal bereid
om te helpen.
Doestelling en het actuele beleid
De doelstelling
Stichting (Z)onder dak richt zich op het ondersteunen in de begeleiding, opvang en
verzorging van dak- en thuislozen en het steunen van andere instellingen die zich
inzetten voor de doelgroep.
De stichting zal haar doel kunnen verwezenlijken door:
 Dak- en thuislozenproblematiek onder de maatschappelijke en politieke
aandacht brengen;
 Het financieren van projecten en media-uitingen die voorzien in
informatie over dak- en thuislozenproblematiek;
 Financiële ondersteuning van instellingen en natuurlijke personen;
 Het organiseren van evenementen.
Actueel beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal
 Dak- en thuislozen de winter door helpen;
 Het produceren van korte documentaires rondom de dak- en
thuislozenproblematiek.
 Samenwerking straatpastoraat van Eindhoven (Catharinakerk) door
video’s ter beschikking te stellen.
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Werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting zijn er op gericht om dak- en thuislozen
problematiek onder de publieke aandacht te brengen.





Het maken van videoclips en documentaires over dak- en thuislozen;
Het geven van lezingen;
Het verzorgen van evenementen;
Het begeleiden van individuele dak- en thuislozen.

Zoals in voorgaande jaren, wordt ook dit jaar gedacht aan de dak- en thuislozen die
in koude herfst- en winterdag de nacht buiten moeten doorbrengen. Donateurs
zorgen voor slaapzakken, rugzakken en andere hulpmiddelen om een nacht door te
brengen in de kou. De slaapzakken zullen verdeeld worden over degene die het
zichtbaar nodig hebben of hier om vragen.
In 2019 is de samenwerking met de parochie sint Catharinakerk verder uitgebreid
worden. De samenwerking met Straatpastor Rob Kosterman verloopt zeer goed en
zal in 2020 voortgezet worden.
Voor meer gerichte informatie naar projecten van de afgelopen perioden, verwijzen
wij naar
http://www.stichtingzonderdak.nl
Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve directe manier,
zoals contacten met relaties. Daarnaast worden er lezingen gehouden en
evenementen georganiseerd, zoals bij ondernemingsverenigingen en andere
belangstellenden. Ook voorziet de website de mogelijkheid om via paypall direct te
doneren. De bestaande contacten met diverse donateurs en organisaties worden
actief onderhouden.
Naast de donaties in gelden, ontvangt de stichting ook goederen van diverse
bedrijven. De slaapzakken met tassen en toebehoren zijn in een groot aantal
gedoneerd om de daklozen de winter door te helpen.
Club van 1000
De Club van 1000 ondersteunt de Stichting (Z)onder Dak met een jaarlijkse bijdrage.
Het lidmaatschap van de Club van 1000 staat open voor bedrijven en privé personen
die met een jaarlijkse bijdrage van 150 euro de Stichting (Z)onder Dak willen
steunen. Als lid van de Club van 1000 krijgt men een vermelding op de FB pagina en
op de site van de stichting. Daarnaast zullen enkele malen per jaar informele
bijeenkomsten worden gehouden.
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Beheer van fondsen
De fondsen van de stichting zijn zeer bescheiden en wordt door de stichting zelf
bijgehouden. De stichting beheerst bankrekening 5821859 (ING, op naam van
Stichting -Z-onder dak).
In 2019 zijn diverse projecten gefinancierd.
Gezien de stichting een gereduceerd bedrag betaalt voor de videoclips en
documentaires, zullen de eventuele opbrengsten van deze rechten gedeeld worden
met de producenten van de films. Deze filmrechten zijn daarom gewaardeerd op een
symbolisch bedrag van 1 euro. Alle toekomstige overige duurzame goederen zullen
geactiveerd worden tegen de waarde in het economisch verkeer.
Besteding van fondsen
De bestedingen van de stichting zijn vastgelegd in een administratie waarbij de
geldstroom inzichtelijk is gemaakt. Wat niet geheel inzichtelijk is gemaakt, zijn de
goederen die ontvangen worden van donateurs.
De bestedingen hebben grotendeels te maken met het produceren van videoclips en
documentaires. Deze worden, indien gewenst, ter beschikking gesteld aan alle
regionale omroepen en internet TV. Vaak dragen zij ook bij in de kosten hierin.
Enkele regionale omroepen die aandacht hebben gegeven aan stichting (Z)onder
dak zijn:
 040TV.nl
 Omroep Brabant
 Licht op Eindhoven
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Algemene gegevens
Stichting (Z)onder dak
Adres:
Plaats:

Dommelstraat 7-A
5611 CJ EINDHOVEN

Website:
Email:
Telefoonnummer:

http://www.stichtingzonderdak.nl
info@stichtingzonderdak.nl
06 11326953

KVK inschrijving:
Fiscaal nummer:

17263628
8213.28.566

Bestuursleden:
Voorzitter:

H.G. van Rooij

Secretaris:

I. Karsmakers

Penningmeester:

P.H. Westreenen
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