Beleidsplan Stichting FARE Almere
1. Algemeen
In 2018 bestaat Stichting FARE Almere al weer 5 jaar. Net zoals in 2017, zullen wij in 2018 ook weer
weinig tot geen subsidie ontvangen. We blijven dus afhankelijk van donaties van bedrijven en
particulieren. Daarnaast organiseren wij een aantal activiteiten om inkomsten ten behoeve van het
uitdragen van onze missie en visie te genereren. Met ingang van de oprichting, op 27 september
2013, hebben we de ANBI status toegekend gekregen. Het doel van de stichting is om de verborgen
armoede binnen de stadsgrenzen van Almere te bestrijden in de meest brede zin van het woord.
Hiervoor heeft de stichting een aantal activiteiten als basiswerkzaamheden benoemd en gedurende
het jaar zullen er ook andere activiteiten plaats gaan vinden.
1.1. Financiën
Ruim 95% van de financiële middelen komen ten goede van onze cliënten. Het bestuur van de
stichting bestaat uit drie personen en alle drie ontvangen geen salaris of vergoeding voor de
werkzaamheden die zij verrichten.
De vaste kern vrijwilligers ontvangt ook geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten
in het belang van de stichting worden wel vergoed. De inkomsten van de stichting zijn dusdanig
wisselend, dat het zo goed als onmogelijk is om een begroting voor 2018 op te stellen. We zijn
namelijk volledig afhankelijk van particuliere donaties en financiële steun van bedrijven en particuliere
acties.
1.2. Cliënten
Ons cliëntenbestand is zeer divers. Mede doordat situaties niet met elkaar te vergelijken zijn. Het
afgelopen jaar is het algemene beeld dat men heeft van de mensen die hulp nodig hebben gelukkig
veranderd. Waardoor er minder een stempel op onze doelgroep door de maatschappij wordt gedrukt.
Iedere mogelijke nieuwe cliënt heeft bij onze stichting een intake gesprek, hier is een
schuldhulpverlener bij betrokken, die wanneer nodig, ook meteen andere instanties inschakelt. Op
deze wijze zijn de lijntjes kort en ontvangt de cliënt de juiste hulp. Stichting FARE Almere helpt deze
mensen met het vinden van oplossingen om hun situatie te verbeteren. Uitgangspunt is wel dat de
cliënten een actieve houding hebben om samen met de ondersteuning vanuit de stichting de
problemen aan te pakken. Dit vergroot de zelfredzaamheid en vergroot het zelfvertrouwen bij onze
cliënten. Het doel richting onze cliënten is om de negatieve spiraal waarin ze verkeren tot stilstand te
brengen en ze er daadwerkelijk uit te halen.
1.3. Vrijwilligers
In 2017 is ingezet op het vinden van nieuwe vrijwilligers. Vanwege de verhuizing naar een pand, ging
de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Er kwamen ruimere en betere mogelijkheden en dit zorgt
er dan ook voor dat er extra vrijwilligers nodig waren. Inmiddels is de groep vrijwilligers uitgebreid en
in 2018 willen we deze groep nog verder uitbreiden.
Sinds enige jaren is er een vaste kern van vrijwilligers binnen de stichting opgebouwd. Samen met
deze vrijwilligers bouwen we aan een nog professionelere stichting. Uiteraard is er sprake van
natuurlijk verloop van de vrijwilligers. Vaak wordt dit op de juiste wijze opgevangen.

Net zoals in voorgaande jaren wordt er geen vrijwilligersvergoeding uitbetaald. Alleen de
daadwerkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de werkzaamheden binnen de stichting worden
vergoed. Uiteraard heeft het bestuur van de stichting ook aandacht voor de vrijwilligers en gedurende
het jaar zullen ze met enige regelmaat in het zonnetje gezet gaan worden. Want ons werk kan niet
zonder vrijwilligers uitgevoerd worden.
1.4. Naamsbekendheid
In 2017 is reeds een begin gemaakt met het verder uitbouwen van onze naamsbekendheid. In 2018
gaat dit onverminderd door. Sociale Media is hiervoor een krachtig middel, ook het benaderen van
lokale kranten en lokale sociale media zal worden ingezet. Er zal meer aandacht geschonken worden
aan activiteiten die wij organiseren. Onze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.
1.5. Samenwerking
Waar mogelijk wordt de samenwerking opgezocht met andere stichtingen en verenigingen binnen
Almere, om zo de krachten te bundelen voor die groep Almeerders die hulp nodig hebben en aan
onze doelgroep voldoen.

2. Activiteiten
2.1. Voedselpakketten
In 2018 ontvangen onze cliënten iedere maand een voedselpakket, zodat er in ieder geval een zorg
minder is, waardoor de cliënten de rust vinden om actief aan verbetering van hun situatie te werken.
Uiteraard dienen de cliënten aan bepaalde voorwaarden te voldoen, om in aanmerking te komen voor
een maandelijks voedselpakket. Deze voorwaarden zijn terug te lezen op de website. Maandelijks
zorgen wij voor een goed gevuld pakket, waar meerdere maaltijden mee gemaakt kunnen worden. De
samenstelling van de pakketten wisselt, om zo ook onze cliënten tegemoet te komen. Tevens dragen
wij zorg voor producten in het pakket, zoals tandpasta, douchegel enzovoorts. In 2018 verwachten wij
dat het aantal voedselpakketten ongeveer 60 pakketten per maand zijn. Dit kan later in het jaar meer
of juist minder worden. Daarnaast zullen er ook cliënten zijn, die geen gebruik meer hoeven te maken
van de voedselpakketten.
Daarnaast geldt er een eigen bijdrage van € 2,- per voedselpakket. Cliënten die echt geen bijdrage
kunnen leveren worden hiervan vrijgesteld. Voor andere producten die vallen onder de 1ste
levensbehoeften en niet standaard in het maandelijkse pakket zitten, wordt geen bijdrage gevraagd
aan onze cliënten. De cliënten kunnen zelf mee loten (dan weten we zeker dat ze het nodig). Mochten
er dan nog producten over zijn en de voorraad ruim voldoende zijn, dan maken ook niet cliënten kans
op deze producten. Zij betalen echter wel een kleine bijdrage.
2.2. Vers tassen
In samenwerking met een aantal supermarkten heeft de stichting het mogelijk kunnen maken om 3
keer per week vers tassen aan te bieden. Dit betreft over het algemeen producten die binnen enkele
dagen geconsumeerd dienen te worden, soms zelfs op de dag zelf. De stichting gaat hier uiterst
zorgvuldig mee om. Voor deze vers tassen geldt wel een eigen bijdrage. Omdat het aanbod met enige
regelmaat dusdanig groot is, heeft de stichting er voor gekozen dat ook donateurs hier gebruik van
kunnen maken. Voor deze groep geldt ook een eigen bijdrage, die wat hoger ligt dan hetgeen de
cliënten betalen. Beleid hierin is, dat de cliënten altijd voorrang hebben op de aangeboden producten
en cliënten die echt geen bijdrage kunnen geven, worden hiervan vrijgesteld. Het aangeboden brood
is wel gratis. Daar wordt geen eigen bijdrage voor gevraagd.
2.3. Verkoop spullen
De Stichting ontvangt veel donaties in de vorm van speelgoed en niet eerstelijns huisraad. Om extra
inkomsten te genereren voor de voedselpakketten is besloten deze goederen te koop aan te bieden
op onze facebookpagina. Doordat we inmiddels in een pand zitten en de ruimte hebben, organiseren
wij maandelijks een rommelmarkt waar van alles tegen kleine bedragen te koop is. De gehele
opbrengst zal ten goede komen van de voedselpakketten.
2.4. Winkelacties
In 2018 vinden er bijna maandelijks winkelacties plaats bij meerdere supermarkten in Almere. Op deze
momenten kan het winkelend publiek goederen doneren of een financiële donatie doen. De gehele

opbrengst komt ten goede van de voedselpakketten. En als er luxe artikelen worden gedoneerd, dan
worden deze te koop aangeboden op de Facebookpagina tegen een zeer gereduceerd tarief. Cliënten
ontvangen deze gratis. Ook deze opbrengst komt volledig ten goede van de voedselpakketten.
Daarnaast vindt er met enige regelmaat een statiegeldactie plaats bij meerdere supermarkten in
Almere.
2.5. Evenementen en extra’s
In 2018 zullen er ook andere evenementen plaatsvinden. In de aanloop van het jaar zal er een
gezellig samenzijn voor de vrijwilligers georganiseerd worden. Later in het jaar zal dit nogmaals
georganiseerd worden. Daarnaast worden onze vrijwilligers af en toe extra in het zonnetje gezet en
onze cliënten ontvangen dit jaar naast de regulieren maandtassen ook af en toe een extra tas.

2.6. Veilingen
Om extra inkomsten te genereren voor de voedselpakketten, zal 3 a 4 keer per jaar een veiling via de
openbare Facebookpagina gehouden gaan worden. De te veilen producten zijn gedoneerd door
bedrijven of particulieren. De opbrengst van deze veilingen zullen openbaar gemaakt worden.
2.7. Feestdagen
Rond kerst 2018 zullen al onze cliënten wederom een extra pakket ontvangen. Dit pakket staat in het
teken van de kerstdagen om deze samen met het gezin te vieren. Onderdelen van het extra
kerstpakket zijn: benodigdheden voor een ontbijt, lunch, borrel en diner. Daarnaast zal het
voedselpakket rond Sinterklaas voorzien zijn van extra lekkernijen (pepernoten e.d.). Tevens zal
getracht worden om voor de kinderen in het betreffende huishouden een cadeautje in het pakket te
doen.
2.8. Facebook
In 2018 blijven we wederom door gaan op Facebook. Er is een openbare Facebookpagina en een
besloten Facebookpagina. Dit helpt ons met de naamsbekendheid en de ervaring leert dat dit extra
donaties oplevert. Donateurs en cliënten geven aan dat dit de manier om laagdrempelig de hulp te
krijgen die ze nodig hebben /willen geven. Daarnaast zetten we ook in om de doelgroep buiten
Facebook te bereiken, de lokale media en onze vernieuwde website helpen hierbij.

