Beleidsplan ‘Stichting Eunike’ 2020-2025

Stichting Eunike wil met Huize Eunike een thuis bieden voor mensen met problemen
waarmee ze niet bij reguliere hulpverlening terecht kunnen.
Een veilige plek waar alle ruimte is voor bewoners en deelnemers in het openhuis.
Wij bieden onze zorg vanuit de christelijke signatuur. Daarbij is vrijheid belangrijk, binnen de
veiligheid van ons huis. Huize Eunike is voor iedereen opengesteld, die onze christelijke visie
kan accepteren, wat ook hun eigen visie mag zijn.
In Huize Eunike word je echt gezien!
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Visie
Vanuit “Huize Eunike” kunnen we mensen in onze omgeving helpen “verder te gaan”.
Mensen hoeven geen slaaf van zichzelf, anderen of omstandigheden te zijn, maar kunnen daarvan
vrijkomen. Onze drijfveer is liefde voor mensen en die komt voort uit de liefde die God voor ons heeft.
We geloven dat een ‘goede overwinning’ (= Eunike) over situaties samen met God mogelijk is. We
willen een stevige basis herstellen of leggen in het leven van mensen.
Dit willen we doen door:
•
•
•
•

Coachen en begeleiden van vooral jongeren en jonge moeders/gezinnen, om zelfstandig en
gezond in het leven te staan
Mensen een luisterend oor geven en tijd en aandacht door openhuis te zijn
Cursussen geven aan ouders en echtparen
Mensen door middel van creatief bezig te zijn met hun problemen te leren omgaan

Missie
Het huis (een voormalig winkelpand) aan de Koningin Emmalaan 41 wordt voor een groot deel
beschikbaar gesteld aan Stichting Eunike om mensen met een hulpvraag te helpen. Het gaat hier om de
keuken, de woonkamer (in 2 gedeeltes of als geheel), de praktijkruimte en sanitair.
Wij nemen dan een coachende/luisterende rol in. We willen mensen helpen, voordat ze verder
afzakken en ze leren en helpen om op eigen benen te staan.
Diensten die we bieden zijn pastoraat, coaching, mentoraat, praktische hulp, raad en advies. Daarnaast
ook psychosociale hulp. Ook echtparen willen we samen helpen. We voorzien hiermee in een behoefte
die ontstaat als mensen niet terecht kunnen bij reguliere hulpverleners, omdat hun vraag niet binnen
de kaders valt van die dienstverlening.
Daarnaast zijn we een huis van ontmoeting, voor (groepen) mensen die een luisterend oor of
ondersteuning nodig hebben. Hierbij hebben we ook oog voor de buurt en willen we in de huiskamer
ook ruimte maken voor buurtontmoetingen. Vlakbij dit huis staat ‘De Croonenburgh’ een serviceflat
voor ouderen. Ook deze vaak eenzame mensen willen we een plek aanbieden.
Ook zullen we diverse cursussen geven, zoals de (Pre)Marriage Course en de Parenting Course. We
zullen ons met deze cursussen richten op huwelijken en opvoeding. Ook willen we gezinnen in hun
kracht zetten. Dit willen we doen d.m.v. op een vrijdagavond de ouders van een aantal gezinnen
onderwijs te geven over diverse aspecten van gezin en ouders zijn. De zaterdag daarna willen we het
hele gezin activiteiten laten doen om met elkaar sterker te worden en elkaars kracht te gaan
ontdekken.
Dit alles willen we mensen aanbieden en hoeft/kan niet door mensen ‘gekocht’ of betaald te worden.
Een vrijwillige bijdrage zullen we stimuleren, omdat er wel kosten worden gemaakt.
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Ons voornaamste doel is dat door coaching, cursussen, raad en advies de cliënt/gast/echtpaar/gezin tot
herstel zal komen. Onderdak, activiteiten, begeleiding en hulp maken het samen mogelijk dat de
cliënt/gast tot herstel kan komen.

Strategie
•
•
•
•

Contact houden met de gemeente Ermelo
Netwerken
Fondsen/particulieren aanschrijven om mensen te kunnen begeleiden
Activiteiten organiseren

Netwerken
Dit doen we o.a. door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een website
Een Facebookpagina
Twitter
Eigen contacten
Flyers (op diverse locaties)
CJG (Centrum Jeugd en Gezin)
Lokale media
Kerkelijke instellingen
Gemeente Ermelo

Planning activiteiten:
Elk jaar:
•
2x gezinscursus
•
1x huwelijkscursus
•
2-5 echtparen
•
10-20 individuen
•
3x groep

Financiën
Stichting Eunike is een stichting zonder winstoogmerk en wij willen met ons werk in dit huis geen winst
maken. De Stichting draagt de kosten voor gebruik en onderhoud van de kamers en de overige
voorzieningen en eventuele verdere uit de dienstverlening en de beleidskeuzes van de Stichting
voortvloeiende kosten.
Stichting Eunike kan en wil haar dienstverlening niet uitdrukken in geld. Aan elke gast wordt gevraagd,
naar draagkracht, een donatie te doen aan de Stichting. Aan onze gasten worden geen kosten
berekend. Anderzijds is er wel geld nodig om de doelen van de Stichting te verwezenlijken. We willen
particulieren en bedrijven, maar ook kerkelijke gemeenten en instanties enthousiast maken voor ons
idee en hen vragen de Stichting financieel te ondersteunen. Daarnaast willen we gebruik maken van
bestaande fondsen en financiers die de doelstellingen van de Stichting willen ondersteunen.
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Kostenberekening 2020-2025
De begrootte jaarkosten vanaf 2020 zijn:
Raborekening: € 120,Gezinscursussen: € 400,Echtparen: € 100,Individuen: € 100,Groepen: € 200,Onderhoud: €100,Totaal: € 1020,- per jaar

Organisatorische zaken
We zijn Stichting Eunike en zijn gehuisvest in Ermelo. Stichting Eunike is een stichting met ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling), dus zonder winstoogmerk.
Het bestuur heeft ervaring in zorg en wil graag met ons meedenken, kijken en helpen waar dat nodig
zal zijn. Ontwikkelingen en plannen worden in het bestuur overlegd en besproken.
De financiële administratie staat onder toeziend oog van de penningmeester van Stichting Eunike.
Gegevens van Stichting Eunike
Stichting Eunike
Reknr. NL89 RABO 0313 5162 27
KvK nr. 67093043
RSIN 856827575
SBI-code: 88993 - Lokaal welzijnswerk
Koningin Emmalaan 41
3841 XD Ermelo
T: 0341561502
E: stichtingeunike@gmail.com / huize.eunike@gmail.com
I: https://sites.google.com/site/stichtingeunike

Bestuur:
Voorzitter: Duco Zuiddam
Penningmeester: John van Ommen
Secretaris: vacant per oktober 2020
De bestuurders en beleidsbepalers beschikken niet over het vermogen van de stichting alsof het hun
eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
Als stichting willen we niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de
stichting. Daarom streven we ernaar om het eigen vermogen beperkt te laten zijn.
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