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Beleidsplan 
Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan 
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Inleiding. 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting de Melkkan het 
actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de 
bestuursvergadering van dinsdag 7 juli 2020. 

Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. 

Strategie; 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten 
en luidt als volgt; 

Het ondersteunen van mensen in de gemeente Hulst die onder de 
armoedegrens leven. Waarbij de nadruk ligt op het bieden van hulp en 
ondersteuning aan kinderen, zulks in de ruimste zins des woords, en 
voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, 
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk zijn. 

Met haar doelstelling beoogt stichting de Melkkan het algemeen nut te 
dienen. 

 

De missie 

Onze eerste prioriteit ligt bij het helpen van mensen een plek terug te 
vinden in de maatschappij. Door samen met onze stichting te helpen bij 
activiteiten en er zo zorg voor te dragen, dat men er genoeg 
zelfvertrouwen terug in vindt om weer in het arbeidsproces te komen. 
  
Stichting de Melkkan verstrekt hulp in de breedste zin van het woord aan 
de armste mensen in de gemeente Hulst en omliggende gemeenten en 
doet dat uitsluitend met vrijwilligers. Met de nadruk op het helpen van de 
kinderen uit deze gezinnen. Iedereen van gezin tot alleenstaande ouder 
en zeker de alleenstaande mensen zijn welkom bij ons. 
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De visie  

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de 
armoedegrens. Stichting de Melkkan helpt de mensen die door een 
sociaal isolement vaak alleen zijn komen te staan. Om onze leden van 
de juiste hulp te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, 
instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor 
dat armoede wordt bestreden. Om de zelfredzaamheid van onze leden te 
vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze leden 
helpen om weer op eigen benen te staan. Daarnaast verzorgen wij 
speciale middagen om deze mensen uit hun isolement te halen, en 
helpen ze mee waar mogelijk bij alle activiteiten van onze stichting. 

Wij spreken over leden in plaats van hulpvragers, om de binding en 
betrokkenheid met onze stichting groter te maken. Onze leden betalen 
geen enkele vorm van contributie of lidmaatschap.                                                                      

 

De kernwaarden  
Stichting de Melkkan hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf 
voor hun handelen: 

• We werken uitsluitend met vrijwilligers 
• We nemen diverse goederen aan, om te verdelen aan onze leden 
• We verstrekken kleding, schoenen en linnengoed 
• We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 
• We zijn transparant in onze verantwoording 

 

De hoofddoelstellingen  

Stichting de Melkkan heeft de volgende hoofddoelstellingen: 

• Het voorkomen van verspilling van goederen 
• Het bieden van hulp aan de armste mensen en vooral aan 

kinderen 
• Het weer betrokken laten voelen van deze mensen, bij en in deze 

maatschappij. 
• Mensen in hun waarde laten en samen eraan werken om uit het 

sociaal isolement te komen. 
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Afwezigheid winstoogmerk; 

Stichting de Melkkan heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 
sub 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Stichting de 
Melkkan streeft niet naar winst imwille van de winst zelf. Ditblijkt uit het 
feit dat stichting de Melkkan met de activiteiten opbrengsten ten goede 
laat komen aan haar doelstelling. 

Bestemming liquidatiesaldo; 

Zoals blijkt uit artikel 13 sub 6 van de statuten, zal een batig 
liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met 
een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 
soortgelijke doelstelling heeft. 

 

Beleid; 

De stichting verricht de volgende werkzaamheden; 

- Het verzorgen van koffiemiddagen om samen met alle leden 
te werken aan het verkrijgen van zelfvertrouwen, en daardoor 
weer een plaats vinden in de aatschappij 

- Het organiseren samen met de leden van, een bingomiddag 
en rommelmarkten. Zodat iedereen bijdraagt met hulp aan 
alle activiteiten en samen zorg dragen voor inkomsten. 

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel 
van de volgende wervingsactiviteiten; 

- Bingomiddagen 
- Rommelmarkten 
- Verkoop kleding 

Door deze werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van 
de doelstelling zoals vermeld in artikel 3 van de statuten. 
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Werving en beheer van gelden; 

Stichting de Melkkan werft gelden ten behoeve van de doelstelling door 
middel van de volgende wervingsactiviteiten. 

- Collecteren in de gemeente Hulst, 2x per jaar 
- Subsidies en donaties 
- Schenkingen, erfstellingen en legaten 
- Bingomiddagen en rommelmarkten 
- Alle andere verkrijgingen en baten. 

 

Stichting de Melkkan houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs 
nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten 
behoeve van de doelstelling van de stichting. 

 

Bestedingsbeleid; 

Stichting de Melkkan besteed de verkregen inkomsten conform de 
doelstelling aan verschillende projecten. Zie jaarverslag en jaarrekening 
2019. 

 

Beschikken over het vermogen van de stichting; 

Op grond van artikel 7 van de statuten van de stichting en haar feitelijke 
werkzaamheden heeft geen enkel ( rechts ) persoon doorslaggevende 
zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele ( rechts ) 
persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het 
eigen vermogen. 
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Beloningsbeleid; 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden, conform artikel 4 sub 5 van de statuten. Onkosten, 
gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden 
vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in 
dienst. 

Beschrijving administratie en organsisatie; 

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris;  

Dhr. A.R.G. Eggermont, Hulsterweg 128 4583 SM te Terhole. 

De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door de 
penningmeester; 

Mevr. K.P. Bartels, Liniestraat 167, 4561 ZV te Hulst. 

 

Publicatieplicht; 

Stichting de Melkkan voldoet aan haar publicatieplicht door middel van 
de website; stichtingdemelkkan.jimdo.com  
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                                   Huishoudelijk reglement  
 
Welkom bij Stichting de Melkkan, waar wij met deze regels en respect 
voor elkaar, samen verdergaan.  
1. Iedereen die als lid van onze groep binnenkomt, start met een periode van 3 
maanden. ( Daarna volgt een evaluatie ) De totale duur van de hulp hangt af van 
factoren die het bestuur bepaalt voor de beslissing.  
 

2. Het bestuur beslist wie er in de besloten groep en chat groepen op facebook komen, 

en kunnen zonder opgaaf van reden hier anders over beslissen.  
 

3. Niemand kan zich beroepen op plichten en rechten, dit gaat alleen via het bestuur. 

Een plicht is wel om indien mogelijk te helpen bij alle bijkomende zaken.  
 

4. Alleen het bestuur kan evenementen organiseren en dit is niet toegestaan aan 

derden, natuurlijk zijn alle uitvoerbare voorstellen welkom.  
 

5. Indien een lid zonder duidelijke opgave van reden, 2x niet om het aanvullend pakket 

komt, dan vervalt het recht op verdere hulp.  
 

6. Daar wij volledig afhankelijk zijn van de inkomsten, kunnen wij niet garanderen dat 

elke week, de pakketten hetzelfde zijn. Denk hieraan zeker aan de duurdere producten 
zoals luiers, babyvoeding enz.  
 

7. Alle logo en naamvermeldingen zoals ook fotomateriaal is eigendom van Stichting de 

Melkkan, en mag nooit zonder toestemming van het bestuur worden gebruikt voor 
diverse doeleinden.  
 

8. Het bestuur kan ook sancties opleggen, en dit zal doormiddel van een persoonlijk 

gesprek worden medegedeeld,  
 

9. Goederen zoals kleding, huishoudelijke artikelen mogen alleen gratis worden 

aangeboden, zeker via onze besloten pagina. De goederen die wij ontvangen in ons 
gebouw, gaan voor de eerste keuze naar onze leden en daarna worden deze gebruikt 
voor het genereren van inkomsten voor onze stichting.  
De stichting en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor problemen die kunnen ontstaan, 
na ontvangst van voedsel en goederen. 
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Winst- en Verliesrekening 2019    

     

Opbrengst donaties    

8000 Donaties particulieren 
               
3.678,00    

8010 Donaties instellingen 
            
21.687,62    

8020 Overige donaties 
               
2.137,17  

        
27.502,79   

     

Opbrengst activiteiten    

8100 Opbrengst bingo 
               
1.798,00    

8110 Opbrengst rommelmarkt 
               
4.753,30    

8120 Opbrengst winkel 
               
5.718,00    

8130 Opbrengst inzamelingen 
               
4.731,22    

8140 Opbrengst verkopen 
               
2.850,50  

        
19.851,02   

     

8200 Bijdragen leden 
                  
370,00  

              
370,00   

     

Totaal opbrengsten  

        
47.723,81   

     

     

Kosten t.b.v. doelgroep    

7000 Aankopen voeding 
           -
21.283,24    

7010 Aankopen kleding 
                 -
100,19    

7020 Aankopen attenties 
             -
3.103,36    

7030 Overige aankopen 
             -
1.660,63    

7040 Uitstapjes/vakantie 
           -
11.057,59  

       -
37.205,01   

     

Kosten activiteiten    

7100 Kosten bingo 
                 -
596,09    

7110 Kosten rommelmarkt 
             -
1.274,73    

7120 Winkelinkopen                  -          -  
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177,81  2.048,63  

     

Indirecte kosten    

4000 Vrijwilligers 
                 -
973,88    

4010 Reiskosten vrijwilligers 
             -
2.501,33  

         -
3.475,21   

     

4100 Huur  
             -
1.421,21  

         -
1.421,21   

     

4200 Bankkosten 
                 -
156,75    

4210 Algemene kosten 
                 -
831,69    

4300 PR 
                 -
164,91    

4400 naar reserve 
                 -
565,10  

         -
1.718,45   

     

Totaal kosten  

       -
45.868,51   

     

Resultaat   

           
1.855,30   

     

     
 

 


