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Voorwoord

Hierbij presenteren wij het beleidsplan van Stichting Abajo.

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 25 april 2017 en is gevestigd te
Alkmaar.

Aanleiding voor het ontstaan en oprichten van Stichting Abajo, is het sociale netwerk voor
jong volwassenen met een verstandelijke beperking te vergroten. De familie Rijkers heeft zelf
een zoon met Downsyndroom en zijn hierdoor zeer betrokken bij de Stichting. Naast de
sociale activiteiten heeft Stichting Abajo van oktober 2016 een lunchroom te geopend op het
Verdronkenoord 1 te Alkmaar. In de lunchroom genieten jongeren met een verstandelijk
beperking hun dagbesteding.
Dit plan geeft inzicht in:

1.

Missie, visie en doelstellingen van de stichting

2.

Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting

3.

De manier waarop de stichting inkomsten en geld werft

4.

Het beheer van vermogen van de stichting

5.

De besteding van het vermogen van de stichting
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6.

Het functioneren van het bestuur
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Inleiding

De unieke locatie en ons kleinschalige zorgproject voor jong volwassenen met een
verstandelijke beperking is gelegen in Alkmaar. Het pand is gelegen aan de rand van het
centrum van Alkmaar op een fraaie locatie aan de gracht en het kanaal. De locatie geeft een
geweldig uitzicht op de grachten, kanaal, de unieke Accijnstoren en het nieuw gebouwde
woon / winkelcomplex Schelphoek.
Stichting “Abajo” is een dagbesteding welke zich onderscheidt door zijn kleinschaligheid.
Communicatie met ouder/voogd kan rechtstreeks plaatsvinden, waardoor aanpassingen in
behoefte van cliënten snel gerealiseerd kunnen worden. Deze situatie wordt bereikt door zijn
onafhankelijke karakter en Abajo maakt dus geen deel uit van een rechtlijnig en groots
opererende instelling.
Het prachtige monumentale pand in Alkmaar is gekenmerkt door veel historie, De gracht is
altijd een drukke vaarroute geweest. Het was het centrum van de handel te water. Het deel
dat het Verdronkenoord met de Voormeer verbindt, bestaat uit een vismarkt, die nog steeds
aanwezig is.
Het is en fantastische locatie, optimaal geografisch gelegen ten opzichte van Grachten en
Waterwegen, Centrum, Park Oosterhout, Musea, Aanloophuis De Steiger, Wijkcentrum De
Eenhoorn, waarbij wij ons kunnen voorstellen dat een maatschappelijke samenwerking zou
kunnen ontstaan met de laatst genoemde, aangezien deze zich op loopafstand begeven en
een sociale doelstelling hebben.
Na kleine verbouwing is een vloeroppervlak van 83 m2 bereikt. Dit creëert een ruimte voor
24 tot 30 zitplaatsen, uitgiftebar, keuken, opslag, tussenhal en toilet. De sfeervolle lunchroom
die is ontstaat na de verbouwing wordt gerund door een groep jong volwassenen
(verstandelijk beperkte), professionals en vrijwilligers.
De lunchroom heeft een sociaal karakter, zo komt het COC enkele keren per maand langs
voor vergaderingen, voorlichting en een gezellig samen zijn. Eens per maand organiseert de
buurt een vrijdagmiddagborrel bij Abajo om zo de sociale contanten in de buurt te vergroten.
Er is ook een leestafel waar o.a. alleenstaande heerlijk kunnen lezen en sociale contacten
opdoen. Ook hebben we mogelijkheden voor ontmoeting voor ouders met verstandelijk
beperkte kinderen.
Naast dit alles moet het vooral een gezellige lunchroom zijn, waarin wij proberen de
acceptatie van verstandelijk beperkte in de maatschappij te vergroten.
Het team zal in combinatie en in overleg met het bestuur, een beleid uitstippelen welke leidt
tot de optimale dagbesteding en ontmoetingsplek .
Oktober 2016 zijn we gestart en zijn de duren van Abajo openen gegaan.
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1.

Missie, visie en doelstellingen Stichting Abajo

1.1

Ontstaan

Stichting Abajo is ontstaan doordat de familie Rijkers zelf een zoon hebben welke bekend is
met het Sydroom van Down en graag meer wenste te gaan betekenen voor deze doelgroep.
Daarnaast is de locatie qua ligging zodanig uniek dat een bestemming als lunchroom zeer
passend was. Mede doordat er in de directe omgeving geen lunchroom is voor de door ons
gekozen doelgroep is Stichting Abajo hier van start gegaan.
De zoektocht naar een passende locatie voor onze lunchroom is in samenwerking gegaan
met het ondernemersloket van de Gemeente Alkmaar. De Gemeente Alkmaar is zeer
welwillend en meewerkend in dit project geweest.

1.2

Missie / visie

Een missie geeft Stichting Abajo een eigen identiteit. De missie vertelt wat Stichting Abajo wil
zijn, waar ze voor staat en hoe ze zich wil onderscheiden
Missie, waar staat de stichting voor?
“Onbeperkt genieten”. Hiermee wordt bedoelt dat de stichting in de breedste zin van het
woord haar klanten onbeperkt wil laten genieten in deze stijlvolle monumentale locatie in het
hartje van Alkmaar . Dit geldt zowel voor onze doelgroep zelf, de medewerkers, cliënten
maar ook voor de ouder/voogd. Ook is het voor Stichting Abajo een missie om in de nabije
toekomst haar activiteiten verder uit te breiden en trachten mogelijkheden te ontwikkelen
voor wonen voor jongeren uit dezelfde doelgroep. De Stichting streeft ernaar continuïteit te
waarborgen door het opbouwen van eigen inkomsten, fondsenwerving en donaties. De
reserve dient als buffer voor eventuele financiële tegenvallers, ter overbrugging van
budgetperiodes en voor investeringen in nieuw beoogde projecten.

Visie
Stichting Abajo heeft de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt. Mede door
het kleinschalige karakter en de ‘korte lijnen’ in communicatie kan de stichting dit bereiken.
Voor Stichting Abajo geldt dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen.
De samenleving is ook van deze mensen, beperkt of niet en neemt er op eigen wijze aan
deel. Niemand wordt uitgesloten. Mensen zijn er om elkaar te helpen, ieder op zijn eigen
wijze. Ook mensen met een beperking. Zo ziet Abajo de inclusieve samenleving. Jij, ik, wij
allemaal, samen!
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1.3

Doelstellingen

1.

Het bieden van een ‘veilige dagbesteding’ aan onze cliënten.

2.

Het bieden van een diverse werkplekken voor de deelnemers

3.

Creatieve activiteiten

4.

Ontwikkelingsmogelijkheden

5.

Enthousiaste en deskundige medewerkers

6.
‘Gezellige werkplek’
Het moet voor onze doelgroep vooral een gezellige werkplek zijn waar ze zich veilig thuis
voelen. Een plek waar een ieder zich welkom mag voelen zonder enige beperking. Maar ook
een plek waar cliënten zich verder kunnen gaan ontwikkelen en mogelijkheden worden
gecreëerd om in de toekomst een betaalde werkplek te vinden.
Verschillende werkzaamheden
Doordat er op de locatie een lunchroom is gerealiseerd, bieden we een werkplek
binnen/buiten, waar we verschillende werkzaamheden bieden. Onze cliënten krijgen
gevarieerde werkzaamheden, de ene dag in de keuken werken en de andere dag in de
bediening. Maar ook laten wij onze cliënten kennis laten maken met inkopen, schoonmaken,
voorraad op orde houden en huisgemaakte producten maken.
In het voorjaar / zomer / najaar heeft Abajo een terras en willen wij dit in de toekomst gaan
uitbreiden met eventueel bootjes verhuur. Door de unieke locatie biedt dit goede
mogelijkheden.
Ontwikkelingsmogelijkheden
Elke jong volwassenen met een verstandelijke beperking heeft een eigen ontwikkeling
doorgemaakt waardoor er binnen de groep sprake is van verschillende
“ontwikkelingsniveaus”. Het professionele team van Abajo ondervangt deze verschillen door
met veel creativiteit en oplossingen te gaan werken. Geen beperking is onbeperkt.
Enthousiaste en deskundige medewerkers
Aan de medewerkers stelt Abajo andere eisen dan de reguliere dagbestedingen.
Kenmerkend is dat er een zeer individuele wijze van omgaan met de cliënten gevraagd
wordt. De continuïteit van de begeleiding en de zorg staan voorop. Kleinschaligheid speelt
hierin een grote rol. Doordat Abajo kleinschalig is en dit ook wil blijven, kunnen we direct en
adequaat reageren op de ontwikkeling en zorgvragen van onze cliënten.
Tegelijkertijd kunnen we snel inspelen op de veranderingen in de zorg, zoals de nieuwe Wet
Langdurige zorg en de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
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2.

Werkzaamheden van stichting Abajo

Hoe wil de stichting haar doelen bereiken?
Vanaf het moment dat Abajo haar deuren heeft geopend, zijn de cliënten, medewerkers
en vrijwilligers vanaf het begin samen de lunchroom gaan opbouwen om er een
gezellige dagbesteding en werkplek van te maken. Doordat denken in mogelijkheden ons
motto is, zullen we openstaan voor ieders ideeën en opmerkingen.
Stichting Abajo is kleinschalig en zal dit ook zeker in de toekomst blijven. Zeker gezien
het feit de korte lijnen in communicatie bij ons hoog in het vaandel staan.
We zullen Abajo onder de aandacht blijven brengen, om zodoende giften trachten te
genereren.
Alkmaar Culinair Plaza
We zijn bezig om één van de goede doelen te worden bij Alkmaar Culinair Plaza te
Alkmaar. Dit is een jaarlijks evenement in september dat elk jaar wordt gekoppeld aan
een aantal goede doelen. De contacten met de voorzitter van dit evenement zijn
inmiddels gelegd.
Deelname aan Beursvloer Alkmaar op
Beursvloer Alkmaar is een tweejaarlijks terugkerend evenement, door Stichting De
Waaier georganiseerd, voor de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Op De
Beursvloer worden maatschappelijke behoeften verhandeld. Plaatselijke ondernemers,
serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en
overheden ontmoeten elkaar en treden in een informele en dynamische sfeer met elkaar
in contact. Doel van de maatschappelijke Beursvloer is om contacten en matches tot
stand te brengen. Een match is een overeenkomst tussen een ondernemer en een
maatschappelijke (vrijwilligers) organisatie, waarbij de ondernemer toezegt iets te zullen
geven, zonder dat daarvoor kosten worden berekend.
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1.

Financiën

Stichting Abajo richt zich op jongeren met een verstandelijke beperking, met een indicatie
PGB en/of WMO.
De cliënten hebben een eigen inkomen (uitkering). Maar ook een plek waar cliënten zich
verder kunnen gaan ontwikkelen en mogelijkheden worden gecreëerd om in de toekomst
een betaalde werkplek te vinden.
Werken bij Stichting Abajo is in principe voor iedereen financieel haalbaar.
Dagbesteding
Voor het deelnemen aan de dagbesteding is een bijdrage vereist. Welke in het algemeen
betaald zal worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) en/of WMO van de
deelnemer/gemeente
Stichting Abajo heeft een exploitatiebegroting waarin alle kosten en opbrengsten in kaart zijn
gebracht. (zie bijlage 1) In de begroting zijn we uitgegaan een bezetting van 2 cliënten.

3.1

De manier waarop de stichting geld werft

De stichting krijgt geld binnen door: haar activiteiten vanuit de lunchroom, donaties,
subsidies en fondsenwerving.
De stichting benadert actief gemeentelijke instellingen en het bedrijfsleven.
Via onze website en andere sociale media (facebook, regionale dagbladen) zullen we
regelmatig de activiteiten en thema’s gaan weergeven.
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Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn:
Donaties (giften): eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed
gevoel!
Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke
doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een
voorbeeld van.
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid, vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in
stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
Fondsenwerving: werven van donaties, alle vromen van werving van aanvullende
middelen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is mede afhankelijk van bijdragen van anderen.
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2.

Het beheer en de besteding van het vermogen

Indien Stichting Abajo de ANBI status krijgt, is zij verplicht een administratie te voeren. Uit
deze administratie moet blijken: welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald,
welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat
geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het
vermogen van deinstelling is.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Abajo zich vrijwillig
inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om
eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten.
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling
van de stichting. Na aftrek van kosten zal het eventueel overgebleven geld op de rekening
blijven staan totdat dit (of een deel ervan) besteed kan worden aan aanschaf of andere
benodigdheden voor de stichting.
Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken overgedragen aan
onze accountants. Door Burgers Accountants en Adviseurs worden de jaarstukken opgesteld
bestaande uit: de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van
baten en lasten over het betreffende boekjaar.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na goedkeuring wordt een overzicht
hiervan gepubliceerd op de website.
Indien Stichting Abajo om welke reden dan ook stopt, zal de stichting worden opgeheven. Zij
is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat
algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het
bestuur worden bepaald.
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3.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid:
Voorzitter: M.J. Rijkers
Secretaris: N.A.M. Rijkers
Penningmeester: M. Welagen
Bestuurslid: T. Bloem
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van
donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon rechtspersoon in de functie als
bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen
van de Stichting. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen, bestaat het
bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.
Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het
vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de
bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.
Er zal regelmatig overleg plaatsvinden over de te volgen strategie en afstemming over wie
welke acties oppakt en uit gaat voeren.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:
Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners,
fondsen e.d., PR en communicatie (bekendheid). Het doorgeven van de ontwikkelingen
middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties.
Financieel beheer, overleg over de besteding van geld.
Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden:
De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie. De secretaris
ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het
schrijven van beleidstukken en het onderhouden van de internetpagina. De penningmeester
is verantwoordelijk voor het financieel beheer; jaarlijks stemt zij dit af met de andere
bestuursleden.
Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Abajo.
Deze akte is op te vragen bij Stichting Abajo. Een eerste aanzet voor het huishoudelijk
reglement vindt u in bijlage 2. Dit reglement zal aankomende jaren verder ontwikkeld worden
door Stichting Abajo.
Tenslotte willen wij u nog wijzen op de Juridische en fiscale structuur
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4.

Overzicht gegevens Stichting Abajo

Stichting Abajo is een stichting en is ingeschreven in Alkmaar onder KvK nummer: 37134483
Het adres is: Verdronkenoord 1 – 1811 BB Alkmaar.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid.
Voorzitter: M.J. Rijkers
Secretaris: N.A.M. Rijkers
Penningmeester: M. Welagen
Bestuurslid: T. Bloem
Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de stichting is: BTW: 8182402108016100
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden
gedownload (zie www.abajo.nl)
Contacten met de stichting verlopen via info@abajo.nl of Pallasstraat 32 1829 JC Oudorp.
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Juridische en fiscale structuur
1.

Het bestuur is belast met het bestuderen van de stichting.

2.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijgen, vervreemding en bezwaren van registergoederen met een meerderheid
van stemmen.

3.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4.

Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuurders
en de mutaties daarin in het openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken.

5.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de stichting
vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.

6.

De stichting is Btw-plichtig.
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