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Beleidsplan 10-Site

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 10-Site.
De stichting heeft als grondslag de christelijke identiteit en is gefundeerd op de liefde voor Christus.
De stichting heeft ten doel opvang en begeleiding te bieden aan jongeren die tijdelijk een vervangen
gezinssituatie of begeleiding nodig hebben, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
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Missie:
Door onze betrokkenheid bij jongeren en hun netwerk en door het bieden van een veilige, gezellige,
duidelijke en voorspelbare woonomgeving hopen we impact te mogen hebben op de levens van
kwetsbare jongeren. Als de jongeren later terugkijken op hun tienertijd hopen we dat ze zich geliefd,
gezien en gesteund hebben geweten, zodat zij dat ook weer kunnen doorgeven aan de mensen om
hen heen.
Eerlijkheid, respect voor elkaar, duidelijke grenzen, waardering, openheid, aanmoediging en het
vieren van successen zijn woorden en waarden die belangrijk zijn voor ons!
In ons gezinshuis doen we het net even wat anders. Sam & Josien van den Berg en Ton & Elke van
Kooten zijn samen de gezinshuisouders voor 4 tot 6 tieners.
De ene week dragen Sam & Josien de verantwoordelijkheid en zorg voor de jongeren, de andere
week Ton & Elke. Het huis is daar op aangepast; het heeft twee aparte woningen maar ook een
heerlijke gezamenlijke woonkamer en uiteraard ook een toffe eigen slaapkamer voor elke jongere.
De woningen zijn zowel boven als beneden aan elkaar verbonden, met de mogelijkheid de deur af te
sluiten wanneer de andere gezinshuisouders hun zorgweek hebben.
Wij willen graag ons gewone dagelijkse leven delen met jongeren die om verschillende redenen niet
meer thuis kunnen wonen. Waar dat kan stimuleren we terugkeer naar biologische ouders. We gaan
uit van de unieke mogelijkheden en talenten van iedere jongere. We proberen die waar mogelijk te
stimuleren en ontwikkelen zodat zij zich kunnen ontplooien tot evenwichtige en zelfredzame
persoonlijkheden.
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Organisatiegegevens:
Gegevens Stichting:

Stichting 10-Site

KvK nummer:

53411862

RSIN:

850870719

Bezoekadres:

Scheivoor 10
6744 WD Ederveen

Emailadres:

info@10-site.nl

Website:

www.10-site.nl
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Beleid/activiteiten:
Het beleid van Stichting 10-site is het zorgen voor opvang en begeleiding van jongeren die tijdelijk
een vervangende gezinssituatie of begeleiding nodig hebben. Dit op basis van de christelijke
identiteit en gefundeerd op de liefde voor Christus. Dit wordt uitgevoerd door 4 gezinshuisouders die
week op en week af als gezinshuisouder hun zorgweek hebben.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
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Fondswerving
De inkomsten van de Stichting 10-Site bestaan voor de komende jaren hoofdzakelijk uit twee
componenten, huuropbrengsten van het pand aan de Scheivoor en een trouwe aanhang van
donateurs. Over het algemeen zijn de donateurs al vele jaren verbonden aan Stichting 10-Site ook
ondersteunen zij op regelmatige basis voor wat betreft werkzaamheden aan het pand waarin alle
zorg plaatsvindt.
Daarnaast kunnen er ook nog aanvullende vormen van inkomsten zijn hiervoor verwijzen wij u naar
het volgende hoofdstuk.
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Financiële en vermogen gegevens:
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- opbrengst van kapitaal (met name kostendekkende huuropbrengsten)
- alle andere verkrijgingen en baten
Beheer van het eigen vermogen:
Het bestuur is verantwoordelijk dat de vermogenstoestand van de stichting van een voldoende
niveau is en stabiel blijft of licht toeneemt om zo risico's afte kunnen dekken en tegenvallers op te
vangen.
Voor het administratieve proces worden er geen aanvullende kosten gemaakt. Deze worden in een
systeem van de penningmeester verwerkt. Op dit moment wordt voor de boekhouding gebruik
gemaakt van Visma eAccounting.
Daarnaast wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vrijwilligers binnen de stichting.
Voor de fondsenwerving worden minimale kosten gemaakt zoals hosten van de website en het
aanbieden van de mogelijkheid om met iDeal giften te doen.
Besteding van het eigen vermogen:
Het eigen vermogen van de stichting zit in het onroerend goed van waaruit de pleegzorg plaatsvindt.
Dit onroerend goed is vanwege de bijzondere woonvorm dan ook geregistreerd met een
maatschappelijke bestemming.
De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt in principe kostendekkend. Vermogensopbouw vindt
hoofdzakelijk plaats doordat maandelijks wordt afgelost op de financiering.
Zoals in de statuten is vastgelegd zal het vermogen dat in de stichting wordt opgebouwd bij
eventuele beëindiging in de toekomst moeten wordt overgedragen naar een (ANBI)-organisatie met
een vergelijkbare doelstelling.
De laatste cijfers over het afgelopen boekjaar inclusief een korte toelichting vind u op:
Financiële-toelichting-2020.pdf (10-site.nl).
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Bestuur:
Het bestuur bestaat in 2021 uit 2 bestuursleden, wij zijn sinds kort op zoek naar uitbreiding met een
derde bestuurslid. De gewenste omvang van het bestuur is minimaal 3 personen. Het bestuur bestaat
op dit moment uit: Over ons bestuur | Gezinshuis 10 Site (10-site.nl).
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is er de mogelijkheid op een
vergoeding voor door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In de praktijk is daar
echter sinds de oprichting van de stichting geen gebruik van gemaakt.
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