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Inleiding  

De stichting Vrienden van Bij Tjoonk beschrijft in dit document haar werkkader, beleidsvoornemens, 
de ondersteuningsprojecten en financiën voor 2021. De stichting Vrienden van Bij Tjoonk is 
opgericht en notarieel geregistreerd op 10 januari 2019. Dit beleidsplan is opgesteld bij de oprichting 
van de stichting en wordt ieder jaar geactualiseerd.  Het afgelopen jaar is ook voor ons door de 
COVID-19 crisis anders verlopen dan we hadden gehoopt. Ondanks de aanpassingen die we hebben 
moeten doen, zijn we tevreden over onze resultaten. We kijken uit naar een jaar waarin de regels 
weer soepeler worden en de mogelijkheden groter.  
- Fieke Vrielink (voorzitter stichting Vrienden van Bij Tjoonk) januari 2021  

 

Waarom? 

De stichting vrienden van Bij Tjoonk is opgericht in januari 2019 om verschillende projecten en 
activiteiten die verband houden met leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk en haar deelnemers financieel te 
ondersteunen en faciliteren. Bij Tjoonk is een leer- en werkbedrijf die mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt prikkelt en uitdaagt en zorgt voor een zinvolle daginvulling, waarbij ontwikkeling 
centraal staat, uiteraard op ieders eigen niveau.  
 
De stichting kan Bij Tjoonk helpen met kleine of grotere projecten waarbij het zowel kan gaan om 
middelen als activiteiten. De stichting ondersteunt juist die zaken die niet uit het budget van het 
leer- en werkbedrijf gefinancierd kunnen worden. Het doel van de stichting is om de extra’s die 
buiten het bereik van het leer- en werkbedrijf liggen mogelijk te maken. Het gaat hierbij om een 
aanvulling op de regulier aangeboden zorg en activiteiten. De bedoeling hiervan is om door middel 
van de extra’s de deelnemers van Bij Tjoonk zoveel mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling en 
beleving van de daginvulling. Het leer- en werkbedrijf kan onafhankelijk van de stichting zorgen voor 
zijn eigen voortbestaan. 
 

Hoe? 

De stichting vrienden van Bij Tjoonk zoekt binnen haar netwerk en regio naar sponsoren die bereid 
zijn om een bijdrage te leven aan het optimaliseren en uitbreiden van de mogelijkheden van de 
deelnemers bij leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk. Dit kan een financiële bijdrage zijn, het kan echter 
ook gaan om maatschappelijke of praktische ondersteuning. 



De stichting ondersteunt projecten die niet via de gebruikelijke kanalen kunnen worden bekostigd. 
De projecten zijn een aanvulling op de reguliere activiteiten en geen voorwaarde voor de 
continuïteit van Bij Tjoonk.  
 
De stichting vrienden van Bij Tjoonk heeft de volgende aandachtspunten:  

• De stichting verzamelt bijdragen in geld of natura voor haar projecten. Donateurs kunnen 
desgewenst hun bijdrage verbinden aan een specifiek project. Hun bijdrage blijft voor dat 
project gereserveerd tot er voldoende middelen zijn ingezameld om het project te 
realiseren.  

• De stichting realiseert (deel)projecten alleen als de financiering daarvan is gewaarborgd. Zij 
accepteert voor (deel)projecten geen financiële tekorten en gaat geen verplichtingen aan 
zonder dat de financiële invulling daarvan is gegarandeerd. Financiële bijdragen en/of 
toezeggingen die aan een deelproject zijn gelabeld, blijven gereserveerd totdat de 
financiering voor het betreffende deelproject geheel is veiliggesteld.  

• De stichting verleent geen bijdragen aan reguliere bedrijfskosten van het leer- en 
werkbedrijf en doet geen uitkeringen aan beroepskrachten in welke vorm dan ook.  

• De stichting biedt donateurs de optie om vriend te worden van de stichting door jaarlijks een 
bepaald bedrag over te maken aan de stichting. In ruil hiervoor worden zij (indien gewenst) 
via e-mail op de hoogte gehouden van het wel en wee van de stichting en de geplande 
activiteiten.  

• Voor de financiering van projecten in het programma van de stichting, benadert haar 
bestuur fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren. Daarnaast kan het bestuur ook zelf 
acties organiseren om financiële middelen te werven. Het bestuur verantwoordt de 
besteding van de giften via het jaarverslag. Desgevraagd ook via de 
verantwoordingsprocedures van de donerende instellingen.  

 

Donaties 

Giften kunnen op verschillende manieren binnenkomen bij de stichting Vrienden van Bij Tjoonk. In 
ieder geval wordt er jaarlijks een evenement of actie gehouden om aandacht te generen voor leer- 
en werkbedrijf Bij Tjoonk. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de  stichting.  
 
In 2020 is het project Sociale stalbouw van leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk afgerond. De stichting 
Vrienden van Bij Tjoonk heeft hier zowel in 2019 als in 2020 haar financiële ondersteuning voor 
verleend.  
 
In 2020 heeft de Stichting Vrienden van Bij Tjoonk haar inkomsten ontvangen uit giften van een 
fonds, bedrijven en particulieren. 
 
Wilt u ook bijdragen aan de geboden zorg en activiteiten voor deelnemers van Bij Tjoonk, een groep 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? U kunt stichting Vrienden van Bij Tjoonk 
ondersteunen met een éénmalige donatie of door periodiek te schenken.  
 

Transparantie 

De stichting werkt verantwoord en transparant. Op de website van Bij Tjoonk publiceert het bestuur 
van de stichting de beleidsplannen en jaarverslagen.   
 

Werving van fondsen 

Stichting Vrienden van Bij Tjoonk heeft geen winstoogmerk. De werving van fondsen gebeurt 
hoofdzakelijk tijdens contacten met relaties. Door zich te profileren tijdens bijvoorbeeld de Open 
Dag van het leer- en werkbedrijf en in de regionale media weten particulieren en organisaties die de 
doelstelling van de stichting ondersteunen haar te vinden. Door de charitatieve sector in de gaten te 



houden, leert het bestuur hoogstwaarschijnlijk nieuwe instanties kennen, die het belang van  de 
activiteiten van de stichting onderschrijven.  
 
Daarnaast zet de stichting zich in voor het ontwikkelen van een regionaal netwerk van particulieren 
en organisaties die bereid zijn om de activiteiten van de doelgroep moreel, praktisch of financieel te 
ondersteunen. Dat gebeurt door het werven van “vrienden” die de stichting met hun donatie 
helpen. 
  
De stichting kent geen overheadkosten (indirecte kosten), aangezien alle inzet op vrijwillige basis 
gebeurt. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte onkosten. Dit na overleg van de 
betreffende nota’s.  
 

Ondersteuningsprogramma 2021 

In 2021 zal de stichting in samenspraak met de eigenaren van leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk  nieuwe 
ondersteuningsdoelen zoeken. Op dit moment is er de wens om in het komende jaar een 
weilandproof kantine te realiseren. Verder wil de stichting zich inzetten om voor de leerlijn Techniek 
een bijdrage te doen aan de inrichting van de werkplaats. Als de wensen concreet zijn uitgewerkt, 
zullen wij gericht op zoek gaan naar sponsoring om deze doelen te bereiken.  
 
Indien er in het jaar meer inkomsten worden gegenereerd dan op dat moment voor 
ondersteuningsprojecten begroot staat, bepaalt het bestuur waaraan deze inkomsten besteed zullen 
worden. Bij onvoldoende relevante projecten worden deze baten doorgeschoven naar het 
bestedingsprogramma in het volgende jaar.  
 

Financiële verantwoording 

Het bestuur van de stichting bepaalt hoe giften en donaties aan de stichting besteed worden. De 
keuze voor financiering hangt af van de hoogte van de inkomsten van de stichting en de mate waarin 
projecten passen bij de doelstelling van de stichting.  
 
Het bestuur waarborgt dat financiële bijdragen aan een specifiek project ook voor die activiteit 
worden ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel kiest het bestuur een passende bestemming.  
 
Hieronder staat de financiële verantwoording over 2020. 
 
 

 
 
In 2020 zijn onze inkomsten gekomen uit giften van fondsen en particulieren (vrienden van Bij 
Tjoonk). De kosten bestonden voornamelijk uit de giften aan Bij Tjoonk. Deze giften zijn volledig 



besteed aan het sociale bouwproject (bouw potstal) van Bij Tjoonk. Daarnaast heeft de stichting 
kosten gemaakt voor het uitbrengen van een magazine. Dit magazine is samengesteld als alternatief 
voor een activiteitendag welke door COVID-19 niet georganiseerd kon worden. Voor het maken van 
het magazine hebben we een gift van 500,- euro ontvangen van een bedrijf. Attentie betreffen 
kosten met betrekking tot een geschenk voor Bij Tjoonk VOF (stoeptegel ivm opening van de potstal) 
en een attentie voor een vrijwilliger die de vormgeving van het magazine voor haar rekening heeft 
genomen. Bankkosten en kantoorkosten zijn reguliere kosten om de stichting in stand te houden.  
 
Op dit moment hebben wij een eigen vermogen van ruim 1200 euro. Dit bedrag houden wij aan om 
toekomstige uitgaven te kunnen dekken.  
 

Bestuur 

Het bestuur van stichting Vrienden van Bij Tjoonk bestaat uit de volgende personen: 
Fieke Vrielink, voorzitter 
Lieke Bannink, secretaris 
Jeroen Komen, penningmeester 
 
Het bestuur heeft als hoofdtaken: fondsen werven, besluiten over bestedingen en het organiseren 
van een jaarlijks evenement voor het genereren van aandacht en nieuwe inkomsten.  
 

Contact 

Stichting Vrienden van Bij Tjoonk 
vriendenvan@bijtjoonk.nl 
Telefoonnummer 06-120 50 921 
Kvk nummer: 73676160 
Bankrekeningnummer: NL70RABO0337788685 
www.bijtjoonk.nl/vriendenvan 
 
 


