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Inleiding
Een gezond kind lijkt voor velen vanzelfsprekend, maar helaas is dit niet altijd het geval. Jaarlijks
worden er kinderen geboren met een aangeboren ziekte, syndroom of handicap.
Voor ouders brengt dit een hele zorg met zich mee in het begeleiden, verzorgen en verplegen. Maar
ook zorg en aandacht over hoe richt ik mijn huis in? Hoe kan ik met hulpmiddelen een fijn en prettig
leven aan mijn kind bieden? Hoe kan mijn kind genieten van kleine of grotere dingen? Geluk van een
ouder hangt samen met geluk van het kind.
Vanzelfsprekendheid is niet aan de orde. Stichting Meesterkind zet zich daarom in om kinderen dat
te bieden wat elk kind nodig heeft. De basis, goede voorzieningen realiseerbaar maken binnen
thuissituaties, middelen om ouders te ondersteunen bij goede zorg, helpen bij dat wat een bijdrage
levert aan kwaliteit van leven. Daarnaast staan we open om (kleine) zorgaanbieders/stichting/
instellingen te helpen bij het realiseren van hun wensen.
Dit beleidsplan is opgesteld voor het kalenderjaar 2018. De inzet van Stichting Meesterkind is
afhankelijk van goede doelen die door de bestuursleden of van buitenaf aangedragen worden. Bij
inzet van Stichting Meesterkind om een goed doel (financieel) te ondersteunen wordt gekeken welke
acties daarvoor ondernomen moeten worden. Vooraf is dus niet aan te geven welke goede doelen
opgepakt gaan worden en welke acties daarvoor noodzakelijk zijn. Voor 2018 is bij het schrijven van
dit beleidsplan één goed doel opgepakt en zijn een aantal acties om geld in te zamelen in gang gezet.
Welke bedragen met de goede doelen gemoeid zijn en hoeveel acties daarvoor noodzakelijk zijn
en/of donaties daarvoor binnen gaan komen is vooraf dan ook niet bekend.
Derhalve zal jaarlijks bekeken worden in hoeverre het beleidsplan bijgesteld moet worden om aan
onze doelstelling te voldoen.

Missie, visie en strategie
Stichting Meesterkind is in 2015 opgericht omdat ondervonden werd dat ouders van een
gehandicapt kind voor extra kosten kwamen te staan en de bestaande subsidieregelingen niet altijd
toereikend waren. Vele standaard voorzieningen vallen binnen subsidieregelingen, maar juist zaken
die het leven van een gehandicapt kind verrijken en veraangenamen vallen daarbuiten. Stichting
Meesterkind wil zich dan ook hiervoor inzetten door te ondersteunen bij en organiseren van acties
voor het inzamelen van gelden om een bepaald doel te realiseren. De te organiseren acties zijn
afhankelijk van het specifieke doel, de niet-financiële mogelijkheden van de ouders zelf (hun
netwerk) en hoe hoog de benodigde bijdrage is.

De doelstelling van Stichting Meesterkind is dan ook:
Het werven van fondsen om kinderen met een aangeboren ziekte, syndroom of handicap te voorzien
van middelen of materialen om de zorg, het welbevinden of de ouders te ondersteunen of ontlasten,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
Stichting Meesterkind helpt bij het mogelijk maken van:
• Basisvoorwaarden voor realiseren van aanpassingen
• Activiteiten ter bevorderen van kwaliteit van leven/plezierbeleving
• Voorzieningen realiseren bij instellingen die niet gefinancierd worden

Huidige situatie
In 2016 en 2017 is een gezin financieel ondersteund bij de realisatie van een noodzakelijke
verbouwing voor hun meervoudig gehandicapte kind. De gelden hiervoor zijn bijeen gebracht door
donaties, het organiseren van een sponsorloop, het organiseren van een pubquiz en het organiseren
van een Challenge Run.
Begin 2018 heeft zich een nieuw goed doel aangediend, namelijk een sportrolstoel voor een 12-jarige
jongen. Deze extra rolstoel geeft de jongen meer (speel)bewegingsvrijheid, maar deze aanschaf komt
niet in aanmerking voor reguliere subsidieregelingen.

Organisatie
Stichting Meesterkind
Laan van Oceanië 20
5152HB Drunen
E-mail: info@meesterkind.nl
Telefoon: +31 (0) 6 83 21 24 88
Kamer van Koophandelnummer: 64351319
RSIN (fiscaal nummer): 855628327
Voorzitter
Jurgen Jansen: info@meesterkind.nl
Penningmeester
Koen van Nieuwburg : koen@meesterkind.nl
Secretaris
Marieke Leenders: marieke@meesterkind.nl
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun inzet. Zij hebben wel recht op vergoeding
van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De stichting streeft er naar om minimaal € 1.000,- in kas te houden (vermogen) om de continuïteit
van de stichting te waarborgen. Dit om o.a. de bankkosten, de kosten voor de website en overige
met de instandhouding van de stichting samenhangende kosten in de toekomst te kunnen blijven
betalen.

