Beleidsplan stichting Kruimels en Brood 2021 - 2023
Stichting Kruimels en Brood is een algemeen nut beogende instelling die zich richt op de bestrijding
van armoede in Nederland.
De missie van de Stichting Kruimels en Brood is mensen inspireren en initiatieven en personen
ondersteunen bij hun activiteiten die bijdragen aan de bestrijding van de groeiende armoede in
Nederland. Sjaak en Clara Sies dienen daarbij als voorbeeld en inspiratie getuige hun werk voor de
Nederlandse Voedselbanken en de Gaarkeuken van Rotterdam.
Dit beleidsplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die in 2021, 2022 en 2023 ondernomen
worden, passend binnen de statutair beschreven doelstelling en activiteiten:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het (doen) ondersteunen, stimuleren en inspireren van personen en projecten om
structurele ondersteuning te bieden aan burgers in armoede in Nederland;
b. het (doen) registreren in boekvorm en andere media van de geschiedenis van de
Voedselbank in Rotterdam; en
c. het verrichten en faciliteren van al hetgeen met het vorenstaande i de ruimste zin verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a. het uitbrengen van een boek over de geschiedenis van de Voedselbank in Rotterdam,
voornoemd;
b. het laten vertalen en (doen) uitbrengen van voornoemd boek in andere talen dan het
Nederlands en in alle mogelijke vormen;
c. het verzorgen van lezingen en bijdragen aan symposia en congressen;
d. het verkopen van voornoemd boek;
e. het gebruiken van de opbrengsten uit de verkoop van voornoemd boek en van andere
publicaties ter ondersteuning van burgers in armoede in Nederland;
f. het beheren van de middelen van de stichting, welke worden gevormd door giften,
erfstellingen en legaten, bijdragen en subsidies, opbrengsten van belegd vermogen en
overige baten en opbrengsten; en
g. het toekennen van giften en leningen aan personen en projecten om structurele
ondersteuning te bieden aan burgers in armoede in Nederland.
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter of aan hen die deel uitmaken van
haar organen.

Financiering en vermogen
De stichting verkrijgt inkomsten uit donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, bijdragen en
subsidies, sponsoring, verkoopopbrengsten, inkomsten uit geleverde diensten, vergoedingen voor
gemaakte kosten, opbrengsten van vermogen en overige baten en opbrengsten.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, op bankrekening(en) bij een of
meer solide banken. Voor de langere termijn wordt gestreefd naar een continuïteitsreserve om de
activiteiten nog enige tijd te kunnen voortzetten bij het wegvallen van financiering.
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Voor het vermogen dat niet nodig is voor de normale eigen activiteiten, continuïteitsreserve en
reserves voor voorziene werkzaamheden of bestedingen, wordt door het bestuur een
bestedingsplan gemaakt, binnen de statutaire doelstelling en ANBI rangschikking van de stichting.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. De bestuursleden ontvangen voor hun
bestuurstaken geen vergoedingen. Wel is een vergoeding van gemaakte onkosten mogelijk en een
redelijke reiskostenvergoeding van € 0,19/km of reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer.
Bestuursleden zijn (per oktober 2021):
Voorzitter: J.T.W. (Joris) van der Spek
Penningmeester: T. (Tessa) Rozendal
Secretaris: C. (Clara) Sies-Frank

Activiteiten en planning
Op hooflijnen zijn de volgende activiteiten gepland, aangestuurd door het bestuur:
•

Werven van financiële middelen en administreren en beheren daarvan.

•

Werven van ondersteunende diensten en leveringen in de vorm van sponsoring in natura.

•

Aansturen en begeleiden van het ontwikkelings- en realisatieproces van een boek over de
geschiedenis van de Voedselbank in Rotterdam en andere mediaproducties.

•

Contact leggen en onderhouden met initiatiefnemers voor activiteiten en projecten ter
bestrijding van armoede, bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij activiteiten en
projecten ter bestrijding van armoede, belangenbehartigingsorganisaties voor mensen in
armoede en andere relevante personen, instellingen en instanties in het kader van
armoedebestrijding.

•

Het verzorgen van lezingen en bijdragen aan symposia en congressen.

•

Het verkopen of doen verkopen van het genoemde boek en andere mediaproducties,
waarbij de netto opbrengsten ten goede komen aan de doelstellingen van de stichting.

•

Via de website en andere communicatiemiddelen bekendheid geven aan de activiteiten van
de stichting.

•

Het ontvangen, inwinnen en verzamelen van ondersteuningsverzoeken van initiatiefnemers
voor activiteiten en projecten ter bestrijding van armoede.

•

Het uitvoeren van nader onderzoek over de ontvangen ondersteuningsverzoeken, aanvullen
met eventueel benodigde extra informatie en onderbouwing en beslissen over het al dan
niet toekennen van een bijdrage.

•

Inrichten en onderhouden van de benodigde administratie- en beheerprocessen en systemen.
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Activiteitenverslag Stichting Kruimels en Brood

15-05-2020

Oprichting Stichting Kruimels en Brood

In het eerste jaar na de oprichting van de stichting zijn wij voornamelijk
bezig geweest met het realiseren van de website www.kruimelsenbrood.nl
en het aanvragen van een bankrekening bij de RABObank.
Dat betekent dat er bij de bank eind 2020 een negatief saldo stond van
€ 48.47. In de loop van 2021 is dit aangevuld met giften en donaties.
Sinds begin 2021 zijn wij actief gaan inzetten op ons plan om de droom
van Sjaak en Clara Sies (oprichters van de Voedselbanken in Nederland)
te realiseren: alle klanten van de Voedselbanken het boek cadeau met
Kerst 2021 via de Kerstpakketten die Unilever jaarlijks maakt voor de
Voedselbanken Nederland.
Daartoe is contact gelegd met uitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen.
Begin oktober 2021 werden wij op de hoogte gesteld door de uitgever dat
er wereldwijd een papierschaarste is, waardoor men niet kon garanderen
dat december 2021 de oplage geleverd kon worden.
Het bestuur heeft besloten om het plan door te schuiven naar 2022:
6 mei 2022: Sjaak Sies wordt 80 jaar. Er wordt een fundraisingdiner
georganiseerd waarmee de kosten voor kerstgeschenk klanten
Voedselbanken kunnen worden gedekt.
Er is een comité van aanbeveling (sympathisanten) gevormd (zie
https://kruimelsenbrood.nl/sympathisanten/ ).
Vergaderingen vonden plaats via Zoom op momenten dat daar aanleiding
voor was (gemiddeld 1 x per maand).

Namens het bestuur van de Stichting Kruimels en Brood,
C.Sies-Frank
secretaris
Rotterdam, 24-11-2021

Staat van baten en lasten 2020
Baten:
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van loterijorganisaties
- Baten van subsidies van overheden
- Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
- Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

€

- Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
- Overige baten
Som van de baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Ontwikkeling boek en overige media
- Ondersteuning projecten tegen armoede
- Ondersteuning personen en gezinnen in armoede

€
€
€
€
€
€
€
€

-

€

-

€
€

-

€ 1.000
€
€
-

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

€ 1.000
€
€
97
€ 1.097

Saldo vóór financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

€ -1.097
€
-1
€ -1.098

Toelichting
In het oprichtingsjaar 2020 is nog geen actieve werving
gedaan. De lasten hebben betrekking op ontwerpkosten voor het boek en de website. Kosten beheer en
administratie zijn bankkosten en Kvk kosten.

Balans 2020
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

31 dec.

€ 1.000
€
€
€ 1.000
€
€
€
€

-48

Totaal
Passiva
Reserves en fondsen
- reserves
* continuïteitsreserve
* bestemmingsreserves
* herwaarderingsreserve
* overige reserves
- fondsen
* bestemmingsfonds(en)
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

2020

€
€
€
€

€
€

-48
952

€

-98

-98

€
€
-98
€
€ 1.050
€
€
952

