BELEIDSPLAN
STICHTING ALMEERSE HANDEN INEEN
1. ALGEMEEN.
Dit jaar (2015) hebben wij een non-profit organisatie opgericht, genaamd
Stichting Almeerse Handen Ineen.
We hebben ons als doel gesteld om mensen in Almere die, ongeacht geloof,
huidskleur of sekse, weinig tot geen middelen hebben om een normaal
bestaan te kunnen leiden, te ondersteunen door middel van het verstrekken
van voedselpakketten, kleding en goederen, alsmede, indien daar behoefte
voor is, het geven van aandacht en steun of verwijzen naar gemeente en/of
instanties.
2. FINANCIËN.
Wij zijn een non-profit organisatie en ontvangen geen subsidies.
Stichting Almeerse Handen Ineen is geheel afhankelijk van het krijgen van
donaties, zoals het inzamelen van oud papier, oud ijzer en vodden, die dan
weer ten gelden worden gemaakt. Ook genereren wij geld uit goederen, die
ook d.m.v. donaties tot ons komen en via onze Facebook pagina Stichting
Almeerse Handen Ineen Verkoop te koop aan worden geboden. Die
inkomsten komen geheel ten goede aan de Stichting. Tevens ontvangen wij
ook regelmatig geldelijke giften via ons ING bankrekeningnummer.
3. LEDEN.
Onze leden bestaan uit mensen die veelal onder de armoedegrens leven en
die soms afhankelijk zijn van de hulp van de Stichting.
Wij hebben ook donateurs die via onze Facebook pagina goederen e.d.
aanbieden tegen ruil voor etenswaren voor in de voedselpakketten.
4. VRIJWILLIGERS.
Voor onze Stichting werken, geheel op vrijwillige basis, leden die zich
belangeloos inzetten om de medemens te helpen waar zij maar kunnen.
Zij stellen de pakketten samen, stellen hun huis beschikbaar als afhaalpunt
zodat de Stichting in heel Almere kan helpen. Zij halen ook het oude ijzer, de
oude kranten en de vodden op en zorgen dat dat bij de handelaars komen.
Allemaal zonder enige vergoeding vanuit de Stichting.

5. NAAMSBEKENDHEID.
Stichting Almeerse Handen Ineen heeft door middel van een pagina op
Facebook te openen in 2013 naamsbekendheid verworven.
We zijn dus al 2 jaar bezig met het helpen van minima in Almere en steeds
meer mensen weten de weg naar onze Stichting te vinden.
Doordat vele mensen gebaat zijn bij de voedselpakketten, de kleding, de
goederen en ander soort hulp die wij bieden is de drempel om hulp bij onze
Stichting te vragen inmiddels lager geworden.
Ook verwerven wij naamsbekendheid via mond tot mond reclame.
De Stichting heeft ook een website genaamd,
www.almeersehandenineen.nl waar nieuwe leden en donateurs onze
doelstellingen nog eens kunnen nalezen.
6. SAMENWERKING.
De Stichting werkt nu al samen met verschillende hulpverleners en in de
toekomst willen wij gaan samenwerken met o.a. de gemeente en diverse
instanties om onze leden nog beter van dienst te kunnen zijn.
Minima heeft niet alleen behoefte aan voedsel, goederen en kleding maar
ook vaak aan begeleiding in welke vorm dan ook en daar kunnen de
instanties goede hulp bij bieden.
7. ACTIVITEITEN.
Wij hebben als Stichting Almeerse Handen Ineen verschillende activiteiten.
1. Leveren van voedselpakketten
2. Ophalen en wegbrengen van oud ijzer, vodden en oud papier
3. Het ophalen en verwerken van donaties
4. Mensen aanhoren, helpen en indien nodig doorverwijzen
5. Het verkopen of ruilen van gedoneerde spullen door zowel de stichting
als door onze donateurs.
6. Door middel van een loting op voedselpakketten e.d. wijzen wij toe en
leveren dat dan weer bij de afhaalpunten door heel Almere af zodat elk
stadsdeel bereikt kan worden.
7. Het aanschrijven van bedrijven in de hoop dat zij ons, op enige manier
dan ook willen helpen door middel van donaties. Als tegenprestatie komt
de naam van het bedrijf op onze website.
8. Het updaten van de Facebook pagina’s en website van Stichting
Almeerse Handen Ineen.
9. Wij organiseren diversen activiteiten voor onze leden, zoals een uitje
voor de kinderen en nog recentelijk een voorstelling, allemaal geheel
gratis aangeboden.

