BELEIDSPLAN 2022 – 2026

1. INLEIDING
De Stichting Hulpfonds Heumen (hierna te noemen ‘de stichting’ of ‘het
hulpfonds’) is opgericht op 17 oktober 2016 en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 67214703. Het hulpfonds is operationeel geworden
op 1 december 2016.

2. DOEL
De stichting heeft tot doel het verlenen van materiële (waaronder veelal
financiële) hulp aan ingezetenen van de gemeente Heumen die tijdelijk niet in
staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien en niet of niet meer in aanmerking
komen voor alle in de gemeente gebruikelijke en omschreven voorliggende
voorzieningen.

3.

GELDMIDDELEN

4. BELEID
Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026 zal de stichting zich
concentreren op haar hoofdtaak: het helpen van voor ondersteuning in
aanmerking komende ingezetenen van de gemeente Heumen. Daartoe werkt
de stichting aan continuïteit van de personele bezetting (bestuurders,
veldwerkers en adviseurs) en de werving van geldmiddelen om de noodzakelijke
hulp te kunnen verlenen.
Voor dat laatste is het beleid erop gericht te voldoen aan alle verplichtingen om
maximale subsidies te verwerven en effectief te communiceren met potentiële
donateurs.

5. WERKWIJZE
De stichting werkt geheel met vrijwilligers. Vrijwillige veldwerkers treden in contact
met hulpvragers en rapporteren aan de door het bestuur van de stichting
aangewezen coördinator. Op basis van de rapportage besluit het bestuur -of in
mandaat aangewezen bestuursleden- over de aanvraag.
Hulpvragen die niet binnen de doelstelling van de stichting passen worden zo
mogelijk doorverwezen naar andere instanties.
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De stichting verwerft de geldmiddelen via subsidies, donaties en overige baten.
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6. COMMUNICATIE
Om hulpvragers te bereiken wordt het hulpfonds onder de aandacht gebracht
van mogelijk doorverwijzende instanties. Daarnaast wordt bekendheid gegeven
aan het hulpfonds via publicaties van de gemeente Heumen inzake hulp bij
armoedebestrijding en overigens in de plaatselijke media.

7. SAMENWERKING
De stichting zal ook in de komende periode participeren in het platform
Armoedebestrijding Heumen en daarnaast, in alle gevallen waarin dat dienstig is,
samenwerken met overige instanties binnen het werkveld van de
armoedebestrijding.
8. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

De stichting tracht binnen haar werkveld de impact van haar beslissingen en
activiteiten op de maatschappij en het milieu zo min mogelijk belastend te laten
zijn, alsmede ethisch en transparant te handelen.
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Heumen, december 2021
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