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Beleidsplan 2018-2023

Dit beleidsplan heeft als doel om de doelstelling en uitgangspunten van Stichting Solace toe te 
lichten en dient ook als informatieverstrekker naar potentiële belangstellenden cq 
sponsoraanvragers. Het is tevens een pragmatische leidraad voor het bestuur bij de uitvoering van 
haar activiteiten. Het beleidsplan wordt iedere 5 jaar kritisch doorgenomen en zo nodig bijgesteld.  
Voorgaand beleidsplan was in 2013. Inmiddels hebben we een beter beeld hoe de stichting 
functioneert.

Missie en doelstellingen Stichting Solace

Solace betekent soelaas oftewel troost, verlichting, bemoediging. Kortom, een betekenisvol woord 
waaraan deze nieuwe stichting waarde hecht en gestalte probeert te geven door middel van 
financiële ondersteuning.

De stichting is in juni 2013 opgericht en ondersteunt initiatieven en projecten die erop zijn gericht
de  onderlinge  samenhang  en  saamhorigheid  van  een  specifieke  groep  te  ondersteunen  en  te
bevorderen  zonder  dat  eigenbelang  voorop  staat.  De  stichting  focust  op  kleinschalige, sociale,
maatschappelijke,  culturele  en  ecologische  initiatieven.  Initiatieven  in  en  nabij  de  Utrechtse
Heuvelrug hebben hierbij de voorkeur, maar de stichting staat ook open voor aanvragen van buiten
de gemeente.  Van belang is dat de te ondersteunen initiatieven en evenementen bijdragen aan de
cohesie en het saamhorigheidsgevoel in de samenleving. De stichting hecht eraan dat evenementen
en initiatieven waarvoor ondersteuning wordt gevraagd, niet in belangrijke mate gericht zijn op
mensen van een bepaalde herkomst of gezindte en daarmee de participatie van bepaalde groepen op
voorhand zouden belemmeren.

De ondersteuning is, in principe, eenmalig. Iedereen kan een aanvraag indienen die ter beoordeling
aan het bestuur wordt voorgelegd. 

Realisatie doelstellingen

Om  haar  doelstellingen  te  kunnen  realiseren  zullen  alle  aanvragen  die  door  de  stichting  in
behandeling worden genomen, getoetst worden aan de geformuleerde uitgangspunten. Hiertoe dient
een formulier, beschikbaar op de website te worden ingevuld. Nadat dit formulier is ingestuurd zal
de  sponsorcoördinator  de  aanvraag  aan  een  eerste  toetsing  onderwerpen.  De aanvraag  dient  te
voldoen aan de doelstelling en uitgangspunten van de stichting. Indien de aanvraag aan de gestelde
criteria voldoet zal die uiteindelijk aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur neemt dan de
beslissing de aanvraag al dan niet te honoreren. Vervolgens is het de taak van de sponsorcoördinator
de aanvraag verder af te handelen.  

Voor een aanvraag nodig dienen de volgende documenten te worden aangeleverd:

1) beschrijving van het betreffende initiatief of evenement;
2) beschrijving van het beoogde doel;
3) een onderbouwde begroting;
4) een overzicht van financiële bijdragen uit andere bronnen.  



Strategie

Om aan haar missie te kunnen voldoen heeft de stichting een website die potentiële aanvragers
kunnen consulteren. Via internet komen dan ook de meeste aanvragen binnen. Daarnaast wordt ook
actief gekeken naar initiatieven die voldoen aan de gestelde doelen. Via plaatselijke kranten komen
soms, bij de doelstelling passende, initiatieven  bovendrijven. 

De  gekozen  strategie  blijkt  te  werken.  Er  zit  een  duidelijk  stijgende  lijn  in  de  hoeveelheid
aanvragen.  Een aanzienlijk  deel  van deze aanvragen,  met  name die  via  de website  binnen zijn
gekomen, voldeed echter niet aan de gestelde criteria. De stichting heeft daarom de website-teksten
nog eens kritisch nagelopen en waar sprake van onduidelijkheid kon zijn de teksten aangepast. 

Financiële middelen

De stichting heeft een beperkt, jaarlijks budget beschikbaar uit particuliere middelen. Dat is een
beperkende factor.  Niettemin heeft  de stichting al  aardig wat  aanvragen kunnen honoreren (zie
website en jaarrekening). Aangezien de  activiteiten vooralsnog gefinancierd kunnen worden uit de
huidige  bijdragen  van  de  betrokken  geldgevers,  wordt  niet  actief  geworven  voor  aanvullende
financieringsbronnen.

Ieder  jaar  zal  worden  bekeken  of  de  doelstelling  waar  de  stichting  voor  staat  in  de  praktijk
daadwerkelijk wordt behaald en of bijstelling van het plan wenselijk zou zijn. 

Organisatie/taakverdeling

Het bestuur van Stichting Solace bestaat uit:

Voorzitter: Cees Carrière
Secretaris/penningmeester en coördinator sponsoraanvragen: Joke Baardemans

De stichting heeft een ANBI-status.
De bestuurders worden voor hun werkzaamheden niet beloond.

Contact

Communicatie en informatievoorziening zal plaatsvinden via e-mail en de website

info@stichting-solace.nl
www.stichting-solace.nl
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