
Beleidsplan       Stichting Jeugdcarrousel – ’t Stokperdje        juli 2020 

Beleidsplan 
Stichting Jeugdcarrousel 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dit beleidsplan is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van Stichting Jeugdcarrousel/’t 
Stokperdje op woensdag 26 augustus 2020.  
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1. Doelstelling van de stichting 

In de statuten van ’t Stokperdje staat als doelstelling genoemd Het stimuleren en het begeleiden van de 
schooljeugd van de gemeente Zundert en omstreken in de leeftijd van vier tot achttien jaar bij haar 
vrijetijdsbesteding. 
 
In de praktijk valt die doelstelling en de bijbehorende doelgroep uiteen in twee delen die in elkaar 
overlopen: het gaat enerzijds om de kinderen, anderzijds om de jonge leiding, de vrijwilligers die de 
activiteiten voor de kinderen organiseren.  
 
In de ideale Stokperdje-carrière groeit een kind op en neemt daarbij deel aan allerlei vaste en open 
activiteiten van Jeugdcarrousel, van de vakantieweek tot de Berenbendes. Vanaf een jaar of veertien 
kunnen de jongeren hulpleiding worden bij grotere activiteiten zoals de vakantieweek, koningsdag en 
instuif. Vanaf zestien jaar kunnen jongeren een leidingcursus volgen en volwaardig toetreden tot de 
leiding, en later ook tot het bestuur. Veel van de huidige bestuursleden zijn als kind begonnen. 
 
De ontwikkeling die jongeren doormaken als ze leiding worden, hun leerschool als ze voor het eerst 
verantwoordelijkheid dragen, de fouten die ze mogen maken, de grenzen die ze opzoeken, waar ze 
soms overheen gaan om dan weer gecorrigeerd te worden, door oudere leiding of door 
leeftijdsgenoten; dit aan jongeren te bieden is net zo’n belangrijke doelstelling van ’t Stokperdje als het 
organiseren van de kinderen activiteiten zelf. Zonder de leiding kan ’t Stokperdje namelijk zijn 
doelstelling niet halen. 
 
't Stokperdje heeft geen winstoogmerk. Alle vrijwilligers, bestuurders, leiding en overige vrijwilligers, 
werken onbetaald. 
 
De volgende kernwoorden zijn belangrijk: 

● Alles kan en mag 
● Plek waar je jezelf kunt zijn 
● Voor en door jongeren 
● Vrijwillig 
● Creatief 
● Iedereen is welkom 
● Leerschool 

 

Activiteiten 
't Stokperdje vervult een paraplufunctie. We combineren verschillende clubs en activiteiten die elders 
vaak in aparte verenigingen plaatsvinden. Er zijn reguliere, wekelijkse clubs, er zijn losse activiteiten 
zoals een instuif en er zijn grote jaarlijkse activiteiten zoals Koningsdag en de vakantieweek. Er zijn 
activiteiten voor jongere en oudere kinderen en er zijn activiteiten voor alle leeftijden.  
 
Al sinds jaren hebben we de volgende pijlers: hobbyclubs, ’t Berenbendes, vakantieweek, Koningsdag, 
instuif en open activiteiten. 
 
Elke pijler heeft een eigen bestuurspost en heeft leiding of een werkgroep. Iedere pijler probeert vanuit 
zijn invalshoek steeds vernieuwende, creatieve en leerzame activiteiten weg te zetten. We proberen 
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altijd aansluiting te houden bij het huidige tijdsbeeld. We zoeken tegenwoordig steeds vaker de 
samenwerking met andere organisaties. 
 

Doelgroepen 
De doelgroep (waarvoor we onze activiteiten organiseren) is de schoolgaande jeugd uit de gemeente 
Zundert en omstreken in de leeftijd van vier tot zestien jaar, waarbij er nadrukkelijk ook plaats is voor 
kinderen die elders misschien niet altijd goed meekomen. De meeste activiteiten van Jeugdcarrousel 
leggen niet zo’n sterke nadruk op competitie; creativiteit en plezier zijn belangrijker. 
 
Deze doelgroep loopt over in de tweede doelgroep: de jonge leiding die, al opgroeiend, steeds meer 
verantwoordelijkheid krijgt. Leiding wordt spelenderwijs betrokken. Onze leiding is: 
● Aspirant leiding. Leiding vanaf 14 jaar die vast helpen bij een of meerdere activiteiten. Aspirant 

leiding heeft nog geen leidingscursus gevolgd.  

● Vaste leiding. Leiding vanaf 16 jaar die een leidingcursus hebben gevolgd. 

2. Organisatie 

Naam: Stichting Jeugdcarrousel – ‘t Stokperdje  
Officiële naam is Stichting Jeugdcarrousel. De gangbare naam bij bestuur, leiding en Zundertenaren is ’t 
Stokperdje. Deze laatste was vroeger de naam van het gebouw en is in de volksmond stilaan de naam 
van de organisatie geworden. 
RSIN/Fiscaal nummer: 005226624 
Post/vestigingsadres: de Brug 15, 4881 BH Zundert 
Telefoonnummer: 076-597 2859 
Emailadres: info@stokperdje.nl 
KVK: 41102760 
Bank: NL44RABO0160590329  
 

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter:    Paul Bastiaansen 
Penningmeester:    Lisanne Willemsen 
Secretaris:    Angela Poppelaars 
Bestuursleden:   Anne Jochems 

Jesse Sprenkels 
Janneke van Veltom 
Joris Martens 
Lucien van Erk 

 Maik Backx 
Niek Smits 
Patty Vergauwen 
Remco de Hoon 

 
Voor meer info over wat ieder bestuurslid doet en de leeftijden van onze bestuursleden verwijzen wij u 
graag naar www.stokperdje.nl/bestuur 
 

http://www.stokperdje.nl/bestuur
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Aantallen 
We organiseren onze activiteiten voor verschillende aantallen kinderen, zo zijn er ongeveer 80 leden die 
wekelijks naar onze activiteiten komen, organiseren we onze instuiven voor zo’n 60 kinderen per keer, 
komen er maandelijks ongeveer 40 kinderen quizzen, escapen er 150 kinderen  uit onze escaperoom, 
vieren er zo’n 1000 mensen met ons Koningsdag, wandelen er 700-800 mensen door ons mooie dorp 
tijdens de avond4daagse en bouwen er jaarlijks meer dan 500 kinderen een week lang aan hun hut 
tijdens de vakantieweek. Dit alles vindt plaats onder begeleiding van 50 personen vaste leiding die 
tijdens de grotere activiteiten worden ondersteund met nog eens 30 tot 40 personen hulpleiding. Dit 
alles gebeurt zonder geldelijke beloning.  

3. Wijze van verwerven van inkomsten 

't Stokperdje verwerft inkomsten op de volgende manieren: 
● subsidie 
● contributies/entree 
● inkomsten uit verhuur 
● bar 
● sponsoring 
● giften 

 

Subsidie 
't Stokperdje ontvangt jaarlijks van de gemeente Zundert een subsidiebedrag. Dit bedrag gaat voor het 
grootste gedeelte op aan het betalen van de huur van het gebouw en de vaste lasten. Jeugdcarrousel 
huurt het gebouw van de gemeente Zundert.  
 

Contributie en entree 
Voor de activiteiten bij Jeugdcarrousel betalen de kinderen een kleine bijdrage. De clubs (Berenbendes 
en hobbyclubs) hebben een jaarlijkse contributie, terwijl de open activiteiten (de Vakantieweek, de 
instuiven, de avond4daagse, de quizen, de Escaperoom, enz.) een entreebedrag per keer kosten. 
 
Het is een nadrukkelijk streven om en contributie en entree laag te houden. Voor geen enkel kind mag 
de contributie of de entree een belemmering zijn om mee te doen.  
 
Kinderen of ouders voor wie de entree of contributie toch een belemmering vormen, worden 
uitgenodigd om contact op te nemen zodat we iets kunnen regelen zodat het kind toch mee kan doen. 
We kunnen hiervoor een regeling treffen maar we kunnen ouders ook in contact brengen met de 
gemeente die hiervoor steunfondsen heeft. 
 
We hanteren als stelregel dat de activiteit die we organiseren zichzelf (ongeveer) bekostigt door 
contributie of entree. 
 

Inkomsten uit verhuur 
Jeugdcarrousel huurt van de gemeente Zundert een gebouw met vele ruimtes en vele faciliteiten. We 
verhuren ruimtes en faciliteiten aan andere partijen, waarbij we ernaar streven partijen te zoeken die 
overeenkomsten vertonen met Jeugdcarrousel. Op deze manier genereren we extra inkomsten terwijl er 
kruisbestuiving kan plaatsvinden, we ons netwerk uitbreiden en mogelijkheden genereren om samen te 
werken. 
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Naast verhuur van ruimtes verhuren we ook spelmaterialen die we zelf hebben ontwikkeld voor onze 
Koningsdag. En in december verhuren we Pieten. 
 
In al deze gevallen is de kernactiviteit van Jeugdcarrousel leidend. De activiteiten voor de kinderen 
mogen op geen enkele manier te lijden hebben onder of beperkt worden door de verhuur. 
 

Bar 
Kinderen en leiding kunnen in de bar van het gebouw frisdrank en versnaperingen kopen, tegen een 
lagere prijs dan gebruikelijke horecatarieven. 
 

Sponsoring 
Jeugdcarrousel heeft goede contacten met veel plaatselijke middenstand en heeft veel goodwill. We 
benaderen Zundertse bedrijven dan ook om te sponsoren. Zo genereren we extra inkomsten. 
 
Daarnaast ontvangen we van veel bedrijven ook hulp en goederen in natura. We lenen een trekker, we 
schakelen een grondwerker in voor strandzand, we krijgen restanten gekleurd papier van de drukker. 
Jeugdcarrousel doet vrijwel nooit tevergeefs een beroep op plaatselijke middenstand en bedrijven. 
 

Giften 
Jeugdcarrousel heeft veel goodwill, niet alleen bij de Zundertse bedrijven maar ook bij de bevolking zelf. 
We hebben een groep donateurs die deze goodwill omzetten in een jaarlijkse gift. We laten hier echter 
nog mogelijkheden liggen, en streven er in de toekomst naar om deze donateurs sterk uit te breiden.  
 
Een van de stappen die daarvoor gezet moet worden, is het verkrijgen van de ANBI-status, zodat het 
voor donateurs aantrekkelijker wordt om mee te doen. 
 

4. Beheer en besteding van het vermogen 

't Stokperdje heeft geen winstoogmerk. Alle verkregen inkomsten komen ten goede aan de activiteiten 
van de stichting, in overeenstemming met de doelen. Bestuurders, leiding en overige vrijwilligers krijgen 
niet betaald voor hun inzet. 
 

Bevoegdheden bestuursleden 
In de statuten van 't Stokperdje is het volgende beschreven: 
 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.  
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe de voorzitter en de secretaris en bij belet of 

ontstentenis van één hunner door de ander en de penningmeester.  
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot 

vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen de stichting en één of meer 
bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.  

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een incidentele dan wel doorlopende volmacht aan 
één of meer bestuurders, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van 
die volmacht te vertegenwoordigen.  
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Hetgeen hierboven beschreven zorgt er voor dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken over 
het vermogen van de instelling. Jaarlijks maakt de accountant een officieel financieel jaarverslag op basis 
van de door de penningmeester aangeleverde gegevens. Het financieel jaarverslag wordt apart 
gepubliceerd en maakt deel uit van dit beleidsplan. 
Daarnaast mag enkel leiding die 16 jaar of ouder is en de leiderscursus heeft voltooid handelingen doen 
met financiële middelen van de stichting, denk hierbij aan het gebruik van de kassa of de entreegelden 
innen. Verder wordt de kassa dagelijks nageteld en afgestort door twee bestuursleden die hiervoor 
tekenen. Zijn er geen twee bestuursleden aanwezig op het moment van afstorten dan gebeurt dit door 
minimaal één bestuurslid en een tweede controlerende persoon die 16 jaar of ouder is en de 
leiderscursus heeft voltooid.  
 
Spullen aanschaffen voor de stichting gebeurt grotendeels met eigen gelden van de leiding, waarna zij 
een declaratie met betalingsbewijs indienen bij de penningmeester om het voorgeschoten geld terug te 
ontvangen. Wanneer de leiding dit liever niet doet kan men een voorschot aanvragen bij onze 
penningmeester. Leiding kan niet zomaar zelf aan geld van de stichting komen.  
 
Enkel de penningmeester en beheerder zijn in het bezit van een pinpas en kunnen zonder tussenkomst 
van anderen geld uitgeven van de stichting. Zij worden gecontroleerd door de overige bestuursleden die 
inzicht hebben in de boekhouding en leiding die dit hebben voor de activiteiten waar zij bij betrokken 
zijn.  
  
't Stokperdje heeft geen Raad van Toezicht.  
 

Opbouwen vermogen 
Volgens de algemene subsidieverordening van de Gemeente Zundert mag de stand van de 
egalisatiereserve niet meer bedragen dan 15% van het totaal aan uitgaven per subsidieperiode van de 
instelling. Het toevoegen aan de egalisatiereserve bedraagt per subsidieperiode niet meer dan 5% van 
het totaal aan uitgaven per subsidieperiode. Het bedrag waarmee de egalisatiereserve wordt 
overschreden wordt in mindering gebracht op het vast te stellen subsidiebedrag over de verkregen 
subsidieperiode.  
 
Voor het vormen van een bestemmingsresereve, inhoudende een reserve uit subsidie en de daarmee 
samenhangende inkomsten anders dan de egalisatiereserve, is toestemming van het college vereist. Een 
bestemmingsreserve mag uitsluitend worden gevormd voor personeelskosten, huisvestingskosten, 
organisatiekosten en/of activiteitenkosten die direct voortvloeien uit de doelstelling van de instelling. 
 
 


