
Stichting Blije Buren – Beleidsplan 2019 – 2022  
 

Inleiding  

Blije	Buren	is	opgericht	op	25	juli	2010	en	is	ontstaan	uit	verschillende	initiatieven,	zoals	Sea	of	
Love	(S.O.L.)	en	Villa	J.C.,	initiatieven	met	als	doel	andere	mensen	–	belangeloos	–		te	
ondersteunen	en	daardoor	uit	hun	isolement	te	halen.	Door	de	verschillen	te	begrijpen	en	de	
overeenkomsten	te	versterken	komen	mensen	nader	tot	elkaar	en	worden	zij…	Blije	Buren!	

De	afgelopen	jaren	is	de	stichting	gegroeid	en	toegenomen	in	naamsbekendheid.	Om	nu	echt	
duurzame	impact	op	de	lange	termijn	te	maken	en	de	activiteiten	verder	te	brengen	dan	
Amsterdam	is	besloten	een	professionaliseringsslag	te	maken	in	de	stichting,	met	een	solide	
beleidsplan	en	een	stevige	fondsenwerving	zodat	meer	mensen	baat	kunnen	hebben	bij	de	
activiteiten	van	de	stichting.	Dit	beleidsplan	zet	uiteen	wat	de	doelstellingen	van	de	stichting	zijn	
en	wat	ons	plan	voor	de	komende	jaren	is.	Wij	zijn	op	een	missie	om	niet	alleen	mensen	te	
helpen	uit	hun	isolement	te	halen,	maar	ook	om	meer	doel	te	geven	aan	hun	leven.		

De	termijn	voor	dit	beleidsplan	is	3	jaar.		

1. Missie & Visie 
Stichting	Blije	Buren	is	opgericht	door	Peter	‘Gualterus’	Hoeboer	&	Francisca	Gebhardt,	die	
krachten	wilden	bundelen	en	iets	terug	wilden	doen	voor	de	maatschappij.	Zij	besteden	hun	
leven	aan	het	zich	volledig	inzetten	voor	het	doel	van	stichting	Blije	Buren.		
Na	zich	tien	jaar	vrijwillig	ingezet	te	hebben	voor	mensen	die	dit	nodig	hadden	hebben	Peter	en	
Francisca	geleerd	dat	door	mensen	aandacht	en	zorg	te	geven	en/	of	te	voorzien	van	een	
(warme)	maaltijd,	zij	weer	een	andere	focus	in	hun	leven	krijgen	en	de	tijd	en	energie	kunnen	
besteden	aan	activiteiten	of	mensen,	zodat	zij	verder	te	komen	in	hun	leven.	Stichting	Blije	
Buren	draagt	bij	aan	meer	saamhorigheid,	minder	stress	voor	mensen	aan	de	onderkant	van	de	
samenleving	en	resultert	in	minder	criminaliteit.	Stichting	Blije	Buren	helpt	“zorgmijders”	weer	
met	de	hernieuwde	energie	zich	in	hun	opstelling	veranderen.	Als	zij	behandeld	worden	als	een	
nuttig	lid	van	de	samenleving	krijgen	zij	het	gevoel	dat	ze	een	plek	mogen	innemen	in	de	
maatschappij.	Stichting	Blije	Buren	helpt	hieraan	mee	door	geen	voorwaarden	te	verbinden	aan	
deelname	of	bezoek.	Dit	stimuleert	bezoekers	(waaronder	zorgmijders)	weer	vertrouwen	te	
krijgen	in	hun	omgeving	en	de	Nederlandse	samenleving.	Op	termijn	leidt	dit	er	vaak	toe	dat	
deze	mensen	zich	willen	inzetten	door	het	verrichten	van	werkzaamheden	waarmee	zij	zich	
leren	dienstbaar	en	hulpverlenend	zijn	voor	anderen.	Hierdoor	komen	ze	weer	in	hun	eigen	
kracht,	krijgen	weer	een	ander	doel	in	hun	leven	dan	alleen	overleven.	Al	doende	leren	zij	welke	
kwaliteiten	zij	bezitten	als	mens	en	leren	hoe	ze	deze	in	kunnen	zetten	ten	dienste	van	zichzelf	
en	de	maatschappij.		
	
	
Het	bestuur	vindt	dat	iedere	buurt	een	centrale	plek	moet	hebben	waar	een	ieder	welkom	is	om	
anderen	te	ontmoeten	en	te	leren	kennen	en	de	plek	tot	een	buurtservicecentrum	te	maken.	
Deze	ontmoetingsplek	is	een	ruimte	waar	mensen	terecht	kunnen	voor	advies,	ondersteuning	en	
begeleiding,	daarnaast	is	het	een	plek	waar	mensen	zich	dienstbaar	en	behulpzaam	in	kunnen	
zetten	voor	een	ander.	
Iedereen	verdient	het	om	aandacht	en	zorg	te	krijgen,	waar	het	om	gaat	is	dat	ieder	mens	de	
kans	krijgt	zichzelf	te	helpen.	 
 



1.2 doelstelling 
Omdat	stichting	Blije	Buren	een	veelheid	aan	activiteiten	inzet	om	mensen	te	helpen	is	het	
moeilijk	gebleken	het	doel	van	de	stichting	kort	en	bondig	te	omschrijven.	Middels	het	‘golden	
circle’	model	van	Simon	Sinek	proberen	we	kernachtig	het	hogere	doel	(de	purpose	of	de	‘why’)	
maar	ook	hoe	we	dit	hogere	doel	bereiken	te	omschrijven.		

 

 
 

1.3 Strategie 
De	strategie	van	Stichting	Blije	Buren	is	om	in	elke	buurt	in	Amsterdam	een	buurtcentrum	te	
openen	als	ontmoetingsplek	voor	eenieder	die	de	behoefte	voelt	om	in	contact	te	komen	met	
anderen.	Er	bestaan	reeds	ontmoetingsplekken	(zo’n	5	in	totaal)	die	gebruikt	worden	door	
stichting	Blije	Buren	binnen	de	gemeente	Amsterdam	waar	mensen	bijeen	komen.	Op	dit	
moment	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	locaties	van	andere	organisaties,	die	niet	op	structurele	
en	continue	wijze	in	eigen	beheer	gebruikt	kunnen	worden.		

Om	continuiteit	te	bieden	aan	buurtbewoners	is	het	de	wens	van	de	stichting	om	eigen	locaties	
te	openen	en	te	beheren	met	een	eigen	opzet,	beleid	en	werkwijze.	Er	wordt	kosteloos	drinken	
aangeboden	met	als	doel	om	mensen	te	verbinden;	alcohol,	drugs	en	andere	genotsmiddelen	zijn	
hierbij	absoluut	niet	toegestaan.	Soms	wordt	er	ook	kosteloos	voedsel	aangeboden	met	als	enig	
doel	om	mensen	met	elkaar	te	verbinden	en	de	zorg	voor	het	voorzien	in	primaire	
levensbehoefte	weg	te	nemen	zodat	deze	mensen	zich	kunnen	richten	op	andere	zaken.	Hoewel	
het	eten	en	drinken	kosteloos	is,	betekent	dit	niet	dat	het	moeiteloos	is.	Wat	we	hiermee	
bedoelen	is	dat	er	steeds	wordt	benadrukt	dat	er	van	de	bezoekers	verwacht	wordt	dat	ze	de	
moeite	nemen	om	respectvol	met	anderen	om	te	willen	gaan,	het	gaat	hierbij	de	om	de	intentie.	
Het	ultieme	doel	is	om	deze	mensen	uiteindelijk	aan	het	werk	te	krijgen	als	vrijwilliger	ten	
dienste	van	de	stichting	en	uiteindelijk	de	brede	doelgroep	die	we	dienen.	
	
Het	doel	van	de	buurthuizen	is	om	een	plek	te	bieden	aan	mensen	om	anderen	vrijblijvend	te	
ontmoeten	en	een	ruimte	te	bieden	waar	mensen	elkaar	kunnen	helpen,	door	het	voeren	van	een	



gesprek	of	bijvoorbeeld	door	het	verlenen	van	een	dienst	(bijvoorbeeld	het	helpen	repareren	
van	kleding	of	electrische	apparaten,	financiele,	levens	of	juridische	vragen).		

2. Huidige situatie 
 2.1 Activiteiten van de organisatie 

Sinds	de	oprichting	verzorgt	Stichting	Blije	Buren	een	veelheid	aan	activiteiten	met	als	doel	om	
mensen	die	in	een	isolement	leven	of	hulp	nodig	hebben	te	helpen	of	ondersteunen.	Door	
samenwerking	met	andere	stichtingen	die	de	locaties	voorzien	van	kosteloos	voedsel,	kan	in	
sommige	gevallen	eten	bereid	worden	waardoor	mensen	zonder	voorwaarden	en	anoniem	met	
elkaar	een	maaltijd	kunnen	nuttigen.	In	het	tienjarig	bestaan	van	de	stichting	is	gebleken	dat	
door	mensen	samen	te	brengen	in	een	veilige	omgeving	en	zonder	voorwaarden	te	verbinden	
aan	het	gebruik	maken	van	de	faciliteiten	of	het	eten,	zij	weer	vertrouwen	krijgen	in	de	
maatschappij	en	sommige	een	manier	geven	uit	hun	benarde	positie	te	komen,	hetzij	
eenzaamheid,	armoede	of	criminaliteit	en	terug	verbinding	te	krijgen	met	de	maatschappij.		

De	afgelopen	jaren	heeft	de	stichting	op	dagelijkse	basis	tot	zo’n	500	mensen	bereikt	zonder	een	
vaste	plek	te	hebben,	door	voedsel	rond	te	brengen	en	activiteiten	te	organiseren	op	
verschillende	locaties	om	eenzaamheid	te	doorbreken.	Op	de	website	zijn	verschillende	filmpjes	
en	korte	documentaires	terug	te	vinden	waar	de	werkwijze	van	de	stichting	wordt	toegelicht	en	
beeldmateriaal	te	zien	is	van	de	contacten	met	de	doelgroep.	De	activiteiten	van	stichting	Blije	
Buren	stimuleren	sociale	cohesie.			

Het	is	gebleken	dat	het	hebben	van	een	vaste	plek	voor	mensen	om	terug	te	komen	nodig	is	om	
de	activiteiten	structureel	aan	te	bieden.	Daarnaast	geeft	het	vastigheid	en	betrouwbaarheid	aan	
de	buurtbewoners	die	nu	afhankelijk	zijn	van	de	beschikbaarheid	van	een	locatie,	die	ter	
beschikking	wordt	gesteld	door	anderen	én	van	vrijwilligers	die	niet	betaald	worden.	Omdat	er	
tot	nu	toe	alleen	gewerkt	werd	met	tijdelijke	kostenloze	locaties	was	er	geen	sprake	van	
continuiteit	en	werd	veel	tijd	besteedt	aan	het	zoeken	van	nieuwe	locaties.	Het	doel	van	de	
stichting	is	om	de	komende	jaren	vaste	locaties	te	vinden,	die	gehuurd	worden	door	de	stichting	
zelf	en	die	uitgebreid	worden	van	1	naar	22	locaties,	om	zo	een	dekking	te	hebben	in	elke	buurt	
in	Amsterdam,	met	de	mogelijkheid	uit	te	breiden	in	andere	steden	in	Nederland.	

 

 2.2 Activiteiten 
Door	geen	voorwaarden	te	verbinden	aan	de	aangeboden	hulp	komen	mensen	bij	de	stichting	
terecht	die	nergens	anders	terecht	kunnen.	De	stichting	focust	zich	op	de	volgende	activiteiten:	

1. Het	openen	en	exploiteren	van	ontmoetingsplekken	voor	buurtbewoners	van	de	wijk	
2. Het	kostenloos	aanbieden	van	zorg	in	de	vorm	van	aandacht	en	indien	mogelijk	van	eten	

en	drinken	
3. Het	aanbieden	van	activiteiten	ter	bevordering	van	saamhorigheid	en	individuele	

ontwikkeling	van	de	bezoekers	

De	volgende	activiteiten	zijn	in	het	verleden	vervuld	door	stichting	Blije	Buren	en	kunnen	als	
voorbeeld	dienen	voor	toekomstige	activiteiten,	deze	kunnen	ook	teruggevonden	worden	op	de	
website	van	stichting	Blije	Buren.		

1. Ouderenhulp	
2. Integratieprojecten	
3. Begeleid	wonen	project	
4. Stagebegeleiding	



5. Yoga	
6. Muziekles	voor	kinderen	(door	OPAH)	
7. Computerlessen	
8. Poëzieavond	(met	Gerdi)	
9. Verjaardagspartijtjes	en	schoolreünies	
10. Foto-expositie	(John	Lennon)	
11. Filmavonden	
12. Toneelvoorstellingen	en	stand-up	
13. Kookclubs	
14. Zang-	en	dansavonden	
15. Recyclingprojecten	
16. Klussenproject	
17. Videoproject	o.l.v.Shahin,	etc.	
18. Hulp	bij	verhuizingen	

	

3. Toekomst 
Zoals	uiteengezet	in	paragraaf	2	is	de	bedoeling	van	Stichting	Blije	Buren	om	
ontmoetingsplekken	op	te	zetten	en	diensten	aan	te	bieden.	De	bedoeling	is	dat	deze	zullen	
groeien	naar	een	ontmoetingsplek	per	buurt	in	Amsterdam	(max	22	locaties)	en	later	naar	
meerdere	steden	in	Nederland.		

3.1 Meerjarenplan  
Dit jaar is het doel van de stichting om 1 vaste locatie te openen en de werking ervan te 
optimaliseren en deze kan als voorbeeld dienen, alvorens meerdere locaties te openen. Voor de 
komende jaren zijn de volgende doelen geformuleerd, in hoofdstuk 5 van dit plan zullen de financiele 
onderbouwingen verder uitgewerkt worden.  

2019: Huur en opening van 1 locatie die als pilot dient voor de te openen locaties. Deze zal voor 
einde van het jaar up & running zijn en dagelijks geopend zijn. 

2020: 3 locaties additioneel openen, waardoor er een totaal van 4 locaties in Amsterdam zal zijn 

2021: 3 locaties additioneel openen, waardoor er een totaal van 7 locaties in Amsterdam 
operationeel zal zijn.  

Na het openen van elke locatie zal er een analyse plaatsvinden van elke locatie waaruit lessen en 
verbeterpunten geformuleerd zullen worden voor de nieuwe te openen locaties. Indien mogelijk kan 
de uitbreiding sneller plaatsvinden, mits de groei op duurzame manier bewerktstelligd kan worden 
(financieel/ organisatorisch).  

 

4. Organisatie 
 4.1  Bestuur  
Voorzitter:   dhr. Peter Hoeboer 
Penningmeester: mevr. Francisca Gebhardt 
Secretaris:   mevr. Margaretha Oeloff 
 

Alle bestuursleden zijn statutair opgenomen en geregistreerd in het KvK register. We verwijzen u 
graag naar de statuten van de stichting voor meer details.  



 4.2 Werknemers 
Op dit moment heeft de stichting geen vaste medewerkers. Op het moment dat er vaste locaties 
geopend worden zullen ook vaste medewerkers aangesteld worden om continuiteit van de locaties 
en de werkzaamheden te waarborgen. Daarnaast zal het grootste deel van de werkzaamheden 
uitgevoerd worden door vrijwilligers en bezoekers. Vrijwilligers die op structurele basis een 
aanzienlijk deel van hun tijd inzetten zullen in de toekomst een vrijwilligersbrijdrage kunnen 
ontvangen. De voorkeur van de stichting gaat ernaar uit om op elke locatie, naast een vaste 
medewerker die de locatie coordineert, een sociaal maatschappelijk werker te verbinden die ervoor 
kan zorgen dat de hulpvragen van de bezoekers professioneel begeleid kunnen worden en de 
doelstelling en strategie van de stichting kan ondersteunen.   

Op dit moment zijn er gemiddeld 40 vrijwilligers verbonden aan de stichting die ondersteunen bij de 
activeiten die georganiseerd worden op wekelijkse basis, in totaal is de schatting dat er 4 FTE aan 
werkzaamheden verricht worden door de vrijwilligers. Daarnaast besteden de bestuursleden (2FTE) 
fulltime hun tijd aan het verzorgen van de activiteiten.   

5. Financien 
 

5.1 Beheer en besteding van het vermogen 
Het geld zal grotendeels via de bankrekening van de stichting beheerd worden en uitgaven boven 
500 euro zullen alleen genomen worden na besluit van teminste 1 ander bestuurslid voor uitgaven 
boven 2000 euro zal het voltallige bestuur om instemming worden gevraagd (per email of per 
vergadering (waarvan notulen gemaakt zullen worden). Daarnaast zal van alle uitgaven een 
boekhouding bijgehouden worden en verantwoord worden aan de Belastingdienst en eventuele 
toezichthouders. De uitgaven zullen in de meeste gevallen gedaan worden door de penningmeester 
en zij zal steeds bonnetje bewaren voor alle uitgaven die gedaan zullen worden.    

 
Budgettering per locatie per jaar 
 

Omschrijving Uitgaven per Locatie Bedrag in euro’s  
    
    
Huisvestingskosten    
Gas/water/licht 18.000   
Telefoonkosten 1.200   
Huurkosten (gemiddels en kan 
varieren per locatie) 60.000   
Verzekering 1.000   
Onderhoudskosten pand 5.000   
  85.200  
Autokosten    
Gebruiks-/ aanschafkosten 
vervoersmiddel 15.000   
Benzine/ electriciteit  11.300   
Onderhoudskosten vervoer 3.000   
Verzekering/ motorrijtuigen 
belasting 2.500   
  31.800  



Kantoorkosten    
Administratiekosten  1.000   
  1.000  
Verkoopkosten    
Reclame 4.000   
  4.000  
Loonkosten    

Salariskosten  40.000  
(parttime medewerkers & vrijwilligers) 

Salariskosten vrijwilligers  4.000  (max 170 euro pp p maand) 
  44.000  
Eenmalige uitgaven    
Inventaris keuken 15.000  (gasfornuis/bestek/pannen/koelkast/diepvries) 
Inventaris voorzieningen 
(meubilair) 4.000   
Computers 5.000   
  24.000  
    
Totaal   190.000  

 
 

5.2 Het werven van gelden 
Na het verkrijgen van de ANBI status zal via het netwerk van de stichting ruchtbaarheid gegeven 
worden aan de stichting Blije Buren, met als doel fondsen te werven.  

Crowdfunding acties 
Reeds hebben verschillende ondernemers, kunstenaars en industrielen aangeboden geld te willen 
doneren na verkrijging van de ANBI status om de stichting verder te helpen. Via dit netwerk zullen 
evenementen georganiseerd worden om crowdfunding acties te organiseren (zoals veilingen, 
benefietavonden en -concerten etc).  

Legaten 
Daarnaast hoopt de stichting ook gelden te verkrijgen uit testamentaire begunstigingen (legaat of 
erfenis).  

Eenmalige subsidies & donaties van stichtingen 
Stichting Blije Buren zal aanspraak proberen te maken op eenmalige subsidies van de gemeente of 
overheid voor activiteiten die ze organiseren. Daarnaast zal gekeken worden of er aanspraak 
gemaakt kan worden op subsidies of donaties van andere stichtingen zoals stichting Oranjefonds en 
stichting Doen.  

 


