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Voorwoord 

In het jaar 977 zou achter de duinen het dorp Egmond aan Zee zijn ontstaan. Het verhaal wil dat ene 

Walgerus, een herenboer uit Egmond-Binnen, tien huizen zou hebben gebouwd voor een aantal arme 

gezinnen. Deze mochten er voor niets wonen en hadden het recht om in zee te vissen op voorwaarde dat 

ze wel aan de abdij van Egmond-Binnen tien procent van hun visvangst zouden afstaan. Ook zou hij het 

kerkje hebben gesticht wat nu de Oud-Katholieke St. Agnes kerk is. Het kerkje zou hij ter ere van de Heilige 

Agnes hebben gebouwd. 1 

 

Dit gedachtegoed, van waaruit Egmond aan Zee is ontstaan, sluit mooi aan bij PostaanZee. Een 

ontmoetingscentrum voor de bewoners met als voorwaarde dat ze zelf ook een steentje bijdragen op een 

wijze die bij hen past. Ieder op zijn eigen manier, binnen zijn/haar eigen mogelijkheden, want iedereen kan 

iets betekenen voor een ander. Dit zorgt voor verbondenheid, betrokkenheid en zingeving in een sterk 

veranderende samenleving die steeds meer vraagt om versterking van eigen kracht en netwerk, zodat 

iedereen kan meedoen in de samenleving en zorg met en voor elkaar gedragen wordt. 

 

April, 2016 

                                                           
1 (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Egmond_aan_Zee) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Egmond_aan_Zee
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Inleiding 

Een bedrijfsplan voor een Stichting wijkt net iets af van andere bedrijfsplannen of ondernemingsplannen. 

Een stichting heeft in plaats van een ondernemer een bestuur dat verantwoordelijk is voor de gang van 

zaken binnen de organisatie. Daarnaast heeft een stichting geen winstoogmerk. Net als bij andere 

bedrijfsplannen start dit bedrijfsplan met een beschrijving van het doel en plan. In plaats van ondernemers 

worden de bestuursleden omschreven. Ondanks dat de stichting geen winstoogmerk heeft zijn inkomsten 

wel nodig om kosten te dekken. Een verkenning van de markt wordt daarom uitvoerig beschreven. Tot slot 

wordt de financieringsbehoefte gemotiveerd en wordt er aandacht besteed aan de resultatenrekening. De 

inkomsten van de stichting zullen bestaan uit: (verhuur)activiteiten, giften, subsidies etc.  
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1. Organisatie 

1.1 Basisgegevens 
Bedrijfsnaam  Stichting PostaanZee 

Vestigingsadres  Voorstraat 82a 

   1931 AN  Egmond aan Zee 

Rechtsvorm Er is gekozen voor een stichtingsvorm met Bestuur en op termijn een Raad van 

Toezicht (RvT). De Stichting heeft geen winstoogmerk, streeft een sociaal doel na 

en zet zich in voor het algemeen belang. 

 

Ontmoetingscentrum PostaanZee is gevestigd in het pand aan de Voorstraat 82a te Egmond aan Zee. 

PostaanZee huurt het pand van de gemeente Bergen. Het pand bevindt zich in het centrum van Egmond 

aan Zee en is makkelijk bereikbaar per voet, fiets of openbaar vervoer.  

 

1.2 Visie 
Het creëren van een financieel zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk ontmoetingscentrum, dat als 

verbindende en activerende plek in de drie Egmonden functioneert, waarbij participatie van alle bewoners 

(ongeacht zijn/haar afkomst, geloof, geaardheid, ras, leeftijd en sociale positie) mogelijk is. 

 

1.3 Missie 
Ontmoetingscentrum PostaanZee is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en aan verschillende 

activiteiten kunnen deelnemen. Er wordt rekening gehouden met het gemiddeld inkomensniveau van de 

bewoners en er is een non-alcohol- en non-drugsbeleid. De kosten worden gedragen door een vrijwillige 

bijdrage te vragen van de bezoekers/gebruikers. Het ontmoetingscentrum is voor iedereen toegankelijk. 

PostaanZee werkt samen met instanties, bedrijven, vrijwilligers en bewoners om activiteiten te ontplooien 

die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.  

 
1.4 Strategie 
Om deze visie en missie te bereiken voeren we het volgende uit: 

• vrijwilligers krijgen ondersteuning, van een welzijnsprofessional, bij het ontplooien van activiteiten 

die aansluiten bij de behoefte van bewoners; 

• PostaanZee sluit aan bij en versterkt het bestaande aanbod in de drie Egmonden; 

• Door middel van het beschikbaar stellen van de ruimte worden er extra inkomsten gegenereerd; 

• Stichting Vrienden van PostaanZee zorgt voor een vaste financieringsbron. 
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1.5 Doelstelling 
Wat uit de visie en missie vooral naar voren komt is de maatschappelijke rol die het ontmoetingscentrum 

wil vervullen in de drie Egmonden: een ontmoetingsplek die participatie van én met bewoners stimuleert. 

 

Stichting PostaanZee stelt zich ten doel: 

Het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de drie Egmonden en het scheppen van zingeving voor 

allen die betrokken zijn. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten in Egmond 

aan Zee en de inzet van vrijwilligers vanuit Compassie in Actie2. Vrijwilligers organiseren activiteiten die 

mensen in beweging brengen, met elkaar verbinden en eenzaamheid bestrijden. De activiteiten die 

georganiseerd worden staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geaardheid, ras, leeftijd en 

sociale positie. De activiteiten hebben geen winstoogmerk en zijn niet in concurrentie met andere partijen 

in Egmond. 

 

1.6 Bestuur 
De stichting wordt vertegenwoordigd door de bestuursleden. Het bestuur neemt beslissingen over het 

beleid en de uitvoering ervan. De vrijwilligers of betaalde krachten voeren het beleid uit en verantwoorden 

dit aan het bestuur. Het bestuur controleert of de uitvoering overeenkomt met de gemaakte afspraken 

(plan en begroting) en of daarmee de doelen zo goed mogelijk zijn verwezenlijkt. 

 

                                                           
2 Zie bijlage 5: Gedachtegoed Compassie in Actie: Tzu Chi Doing good in the world. Hoe meer dan een miljoen mensen zich vrijwillig inzetten en in 

compassie meewerken aan een betere wereld.  
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1.3.1  Voorzitter 

De voorzitter is ‘het gezicht’ van het bestuur. De voorzitter is bekend in de drie Egmonden.  

Persoonlijke gegevens 

Naam    Jan Ranzijn 

Adres    Tijdsverdrijfslaan 9, 1934 PD Egmond aan de Hoef 

Mobiel    06 53 15 81 80 

E-mailadres   janranzijn@postaanzee.nl 

Geboortedatum  31-08-1949 

1.3.2 Secretaris 

De secretaris is ‘het geweten’ van het bestuur. Deze is goed op de hoogte van de afspraken die het bestuur 

intern en extern heeft gemaakt.  

Persoonlijke gegevens 

Naam    Ger de Haas 

Adres    Laan Eindeloos 10, 1815 ZN  Heiloo 

Telefoon   072 533 37 47 / 06 22 20 23 36 

E-mailadres   dehavennabij@gmail.com 

Geboortedatum  26-01-1963 

  

Ervaring en motivatie 

25 jaar ervaring als communicatieadviseur voor bedrijven, overheden en non-profit organisaties. Daarbij 

bestuurservaring bij sportverenigingen. Het schenkt mij veel voldoening een bijdrage te leveren aan het 

welslagen van dit waardevolle initiatief. De zingeving waar PostaanZee voor staat wordt ook door mij 

ervaren. 

 

1.3.3 Penningmeester 

De penningmeester is het ‘financiële brein’ van het bestuur. Is vraagbaak voor bestuur en vrijwilligers 

aangaande financiën en verzorgt de financiële verantwoording. 

Persoonlijke gegevens 

Naam    Jan Morsch 

Adres    Thea Beckmanstraat 38, 2251 ZL  Voorschoten 

Mobiel    06 55925898 

E-mailadres   janmorsch@ziggo.nl 

Geboortedatum  05-01-1950 
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 2. Markt 

 
2.1 Trends en maatschappelijke ontwikkelingen 

2.1.1 Landelijk 

Politiek 

Een belangrijke ontwikkeling is de decentralisatie binnen het sociale domein. Nooit eerder is een dergelijk 

omvangrijk pakket aan taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten overgeheveld. Het zijn niet alleen 

deze nieuwe taken voor de gemeenten, maar tevens de daarbij behorende opdracht deze taken anders – 

meer gehorizontaliseerd – uit te voeren. Dit vergt een enorme verandering  in de werkwijze en het 

functioneren van gemeenten die de komende jaren plaats zal vinden. De Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) vervangt onder meer de gehele Welzijnswet. De WMO is de juridische basis voor 

het werk in de branche Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening en moet het mogelijk maken dat 

mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. De wet houdt dus ook in dat 

gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn. 

 

Economisch 

De eerste tekenen van herstel na de crises zijn zichtbaar, maar zowel de economische onzekerheid als de 

druk op de overheidsuitgaven blijft bestaan. De economische crisis noopt enerzijds tot een grotere 

terughoudendheid met publieke uitgaven en heeft anderzijds tot gevolg dat overheden blijvend met 

tekorten te kampen hebben. Een belangrijke vraag is of decentrale overheden het vermogen hebben 

structureel met minder financiële middelen om te kunnen gaan, vooral in het licht van de enorme 

veranderingen als gevolg van de decentralisaties.  

 

Demografisch 

In de komende decennia zal de bevolking in Nederland verder toenemen, maar de aard en de snelheid 

hiervan zullen per regio verschillen. Wat hier vooral in het oog springt zijn de toenemende vergrijzing en 

ontgroening van de bevolking en de toenemende verschillen tussen regio’s, in het bijzonder tussen 

stedelijke regio’s en krimpregio’s. Verder blijkt  dat de samenstelling van huishoudens verandert; er is 

vooral een stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens zichtbaar.  
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Sociaal 

De verwachtingen van burgers ten opzichte van overheidsprestaties zijn groter geworden, maar burgers 

willen tegelijkertijd minder overheidsbemoeienis. De relatie tussen overheid en burger is in beweging, 

waarbij thema’s als doe-democratie, ruimte voor maatschappelijk initiatief en sociale innovatie vragen 

oproepen over de houdbaarheid van de representatieve democratie en de betekenis die we toekennen aan 

het burgerschap. Tegelijkertijd is er onmiskenbaar de behoefte en noodzaak voor de overheid om deze 

bewegingen te faciliteren en te legitimeren.De verwachting is dat de responsiviteit van de overheid mee 

ontwikkelt met de maatschappelijke veranderingen. Deze veranderingen vergen veel van de vaardigheden 

en competenties van professionals in het publieke domein, niet alleen in de wijze waarop zij hun werk 

uitvoeren, maar ook in de wijze waarop zij worden aangestuurd. Een complicerend element daarbij is de 

steeds verdergaande maatschappelijke differentiëring en segmentering, het resultaat van de combinatie 

van oude en nieuwe scheidslijnen in onze samenleving. 3 Uit onderzoek 4 door het SCP blijkt dat veel 

mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp niet in staat zijn om de problemen zelfstandig op te 

lossen. Zo’n 40 procent beschikt niet over een eigen netwerk dat voor hulp ingeschakeld kan worden. 

Familieleden en andere bekenden hebben te weinig tijd om te helpen of wonen te ver weg om bij te 

kunnen springen. 

 

Volksgezondheid 

Mede dankzij gezondheidspreventie en ontwikkelingen in de medische zorg steeg de levensverwachting het 

afgelopen decennium met meer dan 3 jaar. Het verschil daarin tussen laag- en hoogopgeleiden bleef 

ongeveer 6 jaar.  

Ruim 5 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Psychische stoornissen en hart- en vaatziekten 

veroorzaken de meeste ziektelast; roken en overgewicht zijn belangrijke oorzaken. Veel mensen met een 

ziekte voelen zich gezond, hebben geen beperkingen en doen maatschappelijk mee. De nadruk ligt steeds 

meer op het vermogen om eigen regie te voeren. Kwetsbare groepen hebben daarbij ondersteuning nodig, 

aangepast aan hun capaciteiten en wensen.  

Voor de toekomst kunnen we een aantal trends met redelijk veel zekerheid doortrekken. Tot 2030 neemt 

de levensverwachting nog met 2 à 3 jaar toe. Het aantal mensen met een chronische ziekte zal toenemen 

naar 7 miljoen in 2030.  

  

                                                           
3 Bron: http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/trends-en-ontwikkelingen/ 

4 Onderzoek SCP 18 mei 2016: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/overall_rapportage_sociaal_domein_2015 

http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/trends-en-ontwikkelingen/
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Daarnaast voorzien we ook trendbreuken. Zo zijn enkele negatieve trends in leefstijl de laatste jaren 

afgebogen; of dat ook zo doorzet is nog de vraag. Van alle trends is vooral de toekomstige ontwikkeling van 

de zorguitgaven onzeker. Van veel voorgenomen en recent ingezet beleid zijn de effecten voor de langere 

termijn nog niet bekend. Op grond van alleen trendmatige gegevens is niet te zeggen aan welke trend meer 

gewicht moet worden toegekend. Dat is afhankelijk van normen en waarden. Over dat soort discussies en 

afwegingen gaat 'perspectieven op de toekomst'. 5 

 

2.1.2 Lokaal drie Egmonden 

Politiek 

Op 19 maart 2014 hebben de inwoners van de gemeente Bergen een duidelijk signaal afgegeven toen de 

nieuwe gemeenteraad gekozen werd. De uitslag was opmerkelijk want de nieuwe partij KIES Lokaal 

veroverde zes zetels. Deze uitslag is door de nieuwe coalitiepartijen KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA 

uitgelegd als een serieus signaal vanuit de inwoners. In het coalitieakkoord zijn de volgende pijlers 

benoemd: 

1. In onze gemeente is elke kern belangrijk. De kernen zijn vitaal en toekomstbestendig. In de behoeften 

van de kernen wordt waar mogelijk voorzien.  

2. Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de 

samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en de kennis van inwoners en ondernemers, 

zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving.  

3. Onze dienstverlening is dicht bij de inwoners.  

4. We werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke manier.  

5. Wij zijn een krachtige partner in de regio. Vanuit die kracht en met behoud van onze eigenheid zetten 

wij in op het versterken van kwaliteit, het reduceren van kwetsbaarheid en het beheersen van kosten.  

 

Economisch 

De economische crisis is ook bij de kernen van Bergen nog zichtbaar. De middenstand heeft moeite om het 

hoofd boven water te houden en het aantal mensen met een WW- uitkering is gestegen.  

 

Demografisch 

Het aantal inwoners per 1-1-2016 van de gemeente Bergen is 29.950. De demografische kengetallen van de 

gemeente laten net als de landelijke ontwikkelingen een sterke vergrijzing zien. Alleen vergrijst en 

ontgroent de bevolking sneller dan het landelijk gemiddelde. Bijlage 1 laat de cijfers per kern zien. 

                                                           
5 Bron: http://www.eengezondernederland.nl/Een_gezonder_Nederland/Highlights/Trends_in_de_volksgezondheid 
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Opvallend is dat in de kern Egmond aan Zee net als in Bergen meer dan de helft van de inwoners 50 jaar of 

ouder is.  

 

Sociaal 

In Egmond aan de Hoef bevindt zich Dorpshuis Hanswijk met een wijksteunpunt. In Egmond-Binnen is sinds 

2016 de gemeente gestart met de Thuiskamer. In Egmond aan Zee kunnen verenigingen een ruimte huren 

in Verenigingsgebouw Egmond en in Egmond Binnen in de Schulp. Verder kunnen 55+-ers meedoen aan 

activiteiten van de Zorgcirkel (Prins Hendrik, Agnes) en Stichting Welzijn Bergen. Jongeren kunnen terecht 

bij JOEP en de Wal. Vanuit de gemeente is er een top drie gedefinieerd van problematieken die spelen in 

Egmond: verslavingsmiddelen- gebruik, schulden en eenzaamheid. 

 

2.1.3 Wat betekenen de trends en ontwikkelingen voor PostaanZee?  

‘Meedoen’ staat centraal in de Wmo. Enerzijds betekent dit voor elkaar zorgen en anderzijds moet de 

gemeente het mogelijk maken dat alle inwoners maatschappelijk kunnen meedoen om zo lang mogelijk 

zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. De WMO behelst ook dat er een sterk eigen 

netwerk ingeschakeld kan worden. Waar mensen gewend zijn om zorg te ontvangen moet er nu om 

gevraagd worden. Vooral dat laatste houdt in dat mensen durven te vragen want het zorgen voor elkaar is 

niet vanzelfsprekend meer. PostaanZee kan als een baken fungeren, een plek waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten en verbindingen gemaakt kunnen worden. Gezien de toenemende vergrijzing in Egmond zullen 

de vragen om hulp en ondersteuning ook groeien.  

PostaanZee sluit aan bij de pijlers uit het coalitieakkoord van de gemeente Bergen. Om de kern Egmond 

vitaal en toekomstbestendig te laten zijn is het belangrijk een voorziening te treffen waar mensen 

laagdrempelig terecht kunnen met hun vragen. Momenteel is er geen voorziening in Egmond aan Zee 

aanwezig. PostaanZee wil als krachtige partner, dicht bij de inwoners, als dienstverlening functioneren in de 

gemeente, open, transparant en begrijpelijk. Op deze manier zal PostaanZee een bijdrage leveren aan het 

reduceren van kwetsbaarheid en het versterken van de eigen kracht. Met deze preventieve aanpak zullen 

kosten voor de gemeente beheersbaar zijn en bespaard kunnen worden.  

 

2.2 Kansen en bedreigingen 
De volgende kansen en bedreigingen kunnen uit de trends en maatschappelijke ontwikkelingen gefilterd 

worden. De stichting krijgt voor financieringsstromen te maken met de WMO. Als ontmoetingscentrum 

sluit dat mooi aan bij de doelstelling van de stichting. Juist voor mensen die extra ondersteuning nodig 

hebben willen wij er zijn.  
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De crisis zorgt ervoor dat mensen nog geen extra uitgaven doen. Juist door deze crisis zijn organisaties op 

zoek naar betaalbare ruimte voor vergaderingen, presentaties en teambuilding. Een uitgelezen kans voor 

PostaanZee om hier gericht strategie en beleid op te maken. Het strand en de duinen en een gastvrije 

locatie bieden een unique selling point.  

Drugs-  en alcoholverslaving zijn een probleem waar de gemeente mee te kampen heeft. PostaanZee biedt 

een drugs- en alcoholvrije omgeving, waar mensen met verslavingsproblematiek een veilige plek geboden 

kan worden door onder meer zelfhulpgroepen te faciliteren. 

Doordat PostaanZee zich op een unieke locatie midden in het dorp bevindt en een warme, vriendelijke en 

open uitstraling heeft, is het zeer laagdrempelig. Mensen lopen makkelijk naar binnen, wat voor veel 

organisaties een uitgelezen kans biedt om zich te presenteren. Het sociaal team van de gemeente Bergen, 

mantelzorgondersteuning, wijkagent, wijkmakelaar, vrijwilligersondersteuning etc. kunnen hun spreekuur 

houden op de plek waar al heel veel bewoners uit Egmond samen komen. Hierdoor realiseren we werkelijk 

een diensverlening dicht bij de bewoners. 

 

2.3 Marktanalyse 

2.3.1 Uniek in Egmond en daarbuiten 

Als ontmoetingscentrum is PostaanZee uniek in Egmond. Er zijn wel mogelijkheden voor inwoners om 

elkaar te ontmoeten, maar dat is veelal gebonden aan een bepaalde geloofsovertuiging. Daarnaast werken 

we vanuit het Trust-model. Dit is niet alleen uniek in de gemeente Bergen, maar ook geheel uniek voor een 

ontmoetingscentrum in Nederland. Voor deelname aan de activiteiten wordt om een vrijwillige bijdrage 

gevraagd. Iedereen kan vanuit zijn hart een bijdrage geven die past bij zijn inkomensniveau. Dit 

gedachtegoed past heel goed bij PostaanZee en tot nu toe worden de uitvoeringskosten hiermee gedekt. 

Op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam is lunchroom Trust gevestigd die vanuit hetzelfde principe opereert. 

Met vrijwilligers wordt een heerlijke lunch verzorgd en klanten kunnen betalen wat ze het waard vinden. 

We gaan er vanuit dat deze manier van werken in ons voordeel werkt. Zo bereiken we alle lagen van de 

bevolking en kunnen de draagkrachtigere mensen een steentje bijdrage aan de maatschappij. 

 

We werken verder vanuit de gedachte dat wij een plek zijn voor iedereen. Een ieder krijgt een warm 

welkom. We zetten in op wederkerigheid. Iedereen heeft talent. Je kan bij ons halen en brengen. Wij gaan 

altijd op zoek naar wat iemand kan en/of wil bijdragen.  

 

2.3.2 Voldoet aan een behoefte in Egmond 

In 2016 is er gestart met activiteiten. Van een openstelling van drie dagen in de week is dit inmiddels 

uitgebreid naar vijf dagen per week. We hebben de beschikking over 1 ruimte en zijn we gestart met 
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WandelenaanZee. Gemiddeld lopen er iedere maandag lopen er 65 mensen door weer en wind anderhalf 

uur mee met vrijwilligers. Door de verschillende afstanden kan iedereen meedoen in zijn eigen tempo. De 

gezondheid van mensen gaat mede hierdoor vooruit en sociale ontmoetingen  wordt bevorderd. Waar drie 

alleenstaande dames uit dezelfde straat eerst geen contact met elkaar hadden, spreken ze, door de 

ontmoeting tijdens het wandelen, nu ook op andere momenten met elkaar af.  

 

Met BoekaanZee kunnen mensen boeken inleveren en lenen. Doordat we geen onderscheid maken in wat 

we accepteren komen mensen makkelijk binnen. Oude boeken gaan door naar de oud papierclub voor 

extra financiën en dubbele boeken gaan naar de Oud Katholieke Kerk voor de verkoop tijdens de braderie 

of Visserijdag. Gemiddeld komen er 15 mensen op een dag boeken brengen en halen,  per week maken er 

meer dan 75 individuele mensen per week van deze mogelijkheid gebruik. De keuze en kwaliteit van de 

boeken is groot waardoor mensen ook echt iets de kiezen hebben. 

 
Met de activiteit InloopaanZee hebben wij een ontmoetingsactiviteit waar mensen een warm welkom 

krijgen van de vrijwillige gastvrouwen en -heren. Iedere inloop komen er gemiddeld 10 unieke personen. 

Bijvoorbeeld mensen die onlangs weduwe of weduwnaar zijn geworden, worden naar deze activiteit 

verwezen om ze te stimuleren de deur uit te gaan. Voor meerdere mensen de plek om de dag te starten in 

contact met anderen. 

 

Alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers, die ondersteund worden door een professionele 

medewerker van PostaanZee. Met relatief weinig wervingsinspanning hebben veel mensen (bijna 100, 

waarvan 70 actief) zich aangemeld als vrijwilliger.  

 

Doordat we vanuit het Trust-model werken kunnen we niet geheel de kosten van personeel dragen. 

Hierdoor zullen we afhankelijk blijven van andere inkomstenbronnen. Door de organisatie zodanig op te 

bouwen dat het ook zonder professionele begeleiding stand kan houden, zou dit risico enigszins beperkt 

kunnen worden. Mensen zullen echter steeds ouder worden en de vraag naar ontmoeting en 

ondersteuning zal dan ook blijven toenemen. Professionele vrijwilligersondersteuning zal, mede gezien de 

aard van de werkzaamheden, altijd nodig blijven. Het betreft hier namelijk niet een sportvereniging waar 

de voornaamste taak is het draaiend houden van de club en de kantine. Kennis van zorg en welzijn, 

gastvrijheid, gesprekstechnieken en informatie over het lokale netwerk om de juiste doorverwijzing tot 

stand te kunnen brengen, zijn een paar voorbeelden van vaardigheden die vrijwilligers nodig hebben om 

ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor de bezoekers te zijn. De professional is er ook om in te 

spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Hij 

ondersteunt en adviseert bij alle zaken rondom het vrijwilligerswerk en bij het vinden en behouden van de 
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juiste vrijwilligers. Door de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen kan de professional ook helpen bij 

het opzetten van projecten en samenwerkingsverbanden, adviseren bij (bestuurlijke) knelpunten, bij de 

aanvraag van gemeentelijke subsidie en bij fondsenwerving. 

 

2.3.4 Producten en diensten 

Ontmoetingscentrum PostaanZee biedt de volgende producten en diensten aan: 

• Activiteiten 

• Cursussen 

• WMO gerelateerde activiteiten 

• Zelfhulpgroepen 

• Paracommerciële “verhuur”  

 

Activiteiten 

Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de organisatie van alle activiteiten. De vrijwilligers ontvangen 

ondersteuning van een professional. Bij alle activiteiten is vooral het sociale aspect van belang. 

 

Cursussen 

ZZP-ers en docenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van cursussen. Het aanbod sluit aan bij de 

behoeften van de bewoners en de doelstelling van onze organisatie. De cursusadministratie wordt verzorgd 

door Stichting PostaanZee. 

 

WMO gerelateerde activiteiten 

In samenwerking met andere instanties voor zorg en welzijn worden er activiteiten ontwikkeld die speciaal 

voor de kwetsbare doelgroep worden georganiseerd.  

 

Zelfhulpgroepen 

Omdat er een problematiek speelt rond verslaving en middelengebruik, wordt er extra aandacht besteed 

aan deze dienst. Ontmoetingscentrum PostaanZee stimuleert het gebruik van haar ruimte voor het 

oprichten van zelfhulpgroepen. De ondersteuning ligt altijd in handen van een externe organisatie die de 

kennis en kunde in huis heeft. 

 

Paracommerciële “Verhuur” en activiteiten door externe partijen 

PostaanZee zal voor het genereren van extra inkomsten de zaal tegen een vrijwillige bijdrage beschikbaar 

stellen aan stichtingen, verenigingen en andere organisaties die aansluiten bij de doelstelling van 
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PostaanZee. Bij alle door derden georganiseerde activiteiten zal er getoetst worden of deze passen binnen 

de doelstelling van PostaanZee. Met de activiteit wordt geen winst nagestreefd en het heeft een sociaal 

karakter. Doorgaans zullen deze activiteiten georganiseerd worden door een stichting of vereniging.  

Verder zullen er “verhuur”activiteiten plaatsvinden met een sociaal karakter, passend bij de doelstelling 

van PostaanZee, maar niet in concurrentie met andere zaalverhuurorganisaties binnen de gemeente. Denk 

daarbij aan verhuur aan bijvoorbeeld een yogalerares. Door deze aanpak te hanteren zullen we niet in 

concurrentie gaan met bijvoorbeeld Hotel Zuiderduin, waar commerciële bedrijven een ruimte kunnen 

huren. 

 

2.3.5 Klanten/Doelgroep 

Zoals eerder aangegeven is er sprake van een vergrijzing en ontgroening. Bewoners willen onafhankelijk zijn 

en zelf hun problemen oplossen. De valkuil die hierbij hoort is het niet accepteren van hulp en 

ondersteuning hoewel dit noodzakelijk kan zijn. Door laagdrempelige activiteiten te organiseren en een 

vertrouwensband te creëren, kan het voor bewoners makkelijker worden om hulp te vragen en te 

ontvangen. 

 
We specificeren verder de volgende doelgroepen: 

-kinderen; 

-jongeren; 

-alcohol- en drugsverslaafden; 

-weduwen en weduwnaren; 

-alleenstaanden; 

-mensen die vallen onder de WMO- doelgroep; 

-mantelzorgers; 

-gepensioneerden. 

 

Doordat we de doelgroepen specifiek benaderen hopen we dat mensen sneller deelnemen aan een 

activiteit. Denk daarbij aan lotgenotencontact, mantelzorgcafé, samen eten voor mensen die iemand 

hebben verloren, Alzheimercafé etc. 

 

2.3.6 Wmo en participatie 

Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische 

problematiek kunnen zinvolle activiteiten verrichten. Denk aan helpen bij het schoonhouden van het 

gebouw, verzorgen van een vergaderlunch, schenken van koffie en thee, receptiewerkzaamheden, etc. Het 
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gaat hierbij om het hebben van een zinvolle tijdsbesteding met sociale contacten en het opdoen van 

werkervaring. PostaanZee wil voor deze doelgroep dus niet alleen gerichte activiteiten organiseren, maar 

wil ook daadwerkelijk participatie creëren door vrijwilligerswerk te bieden voor deze specifieke doelgroep. 

Opvallend is dat van de huidige vrijwilligers er meer dan de helft onder de WMO doelgroep valt. Een 

gastvrouw met nog maar 20% longfunctie wordt gekoppeld aan iemand die nog fit is. De gastvrouw kan 

prima aan de tafel gasten ontvangen, terwijl de andere vrijwilliger koffie zet, de vaatwasser leegt en vult en 

boeken in ontvangst neemt. 

 

2.3.7 Positionering 

Ontmoetingscentrum PostaanZee is succesvol als maatschappelijke organisatie, door het initiëren, 

ondersteunen en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de onderlinge contacten, 

welzijn en gezondheid van de bewoners van Egmond aan Zee en omgeving.  

 

2.3.8 Kernwaarden 

Laagdrempelig: voor iedereen en makkelijk benaderbaar 

Gastvrij: voelt als een tweede thuis 

Sociaal: samen kom je verder 

Dienstbaar: wij zijn er voor jou 
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3. Organisatorische zaken 

 

3.1 Kwaliteit 
Stichting PostaanZee wil financiers en klanten laten zien dat er kwaliteit wordt geleverd en dat er duidelijke 

eisen worden gesteld aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Natuurlijk geldt dat ook voor de 

achterliggende interne processen die ook op kwaliteit zullen worden getoetst. Stichting PostaanZee wil 

systematisch met de totale kwaliteit aan de gang en zal zich richten op negen aandachtsgebieden: 

1. bestuur, beleid en toezicht; 

2. vrijwilligers - en personeelsbeleid; 

3. middelenmanagement; 

4. PR/externe communicatie; 

5. management van processen; 

6. tevredenheid van vrijwilligers en personeel; 

7. tevredenheid van klanten; 

8. tevredenheid van de omgeving; 

9. eindresultaten. 

 

Vooralsnog levert het streven naar kwaliteit de volgende maatregelen op: 

1. Versterken van professionaliteit van de organisatie. 

2. Het omschrijven van duidelijk meetbare producten en diensten. 

3. Nadere afbakening van taken, klanten en diensten. 

4. Vergroten van kennis van de markt en marketing. 

5. Bepalen wat het gewenste imago is en daar, door een adequaat PR – en communicatiebeleid, vorm 

en inhoud aan geven. 

6. Versterken van financiële autonomie. 

7. Opbouwen en versterken van samenwerking. Samenwerking binnen en buiten de welzijnssector. 

Mocht samenwerking om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan moet het beleid gericht zijn 

op autonome groei. 

8. In contractafspraken en nog te formuleren voorwaarden zal de te leveren kwaliteit nader worden 

omschreven. 

9. Een belangrijk instrument voor kwaliteitsbewaking zal bestaan uit vergelijking (benchmarking en 

wellicht visitatie) met andere soortgelijke aanbieders. 

10. Periodiek klanttevredenheidsonderzoek.
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3.2 Sociaal ondernemen 
Stichting PostaanZee beschouwt zichzelf als maatschappelijk (sociaal) ondernemer. Wat is het onderscheid 

tussen een commerciële ondernemer en een maatschappelijk (sociaal)ondernemer? Het kenmerkende 

verschil bestaat uit de te behalen winst: de commerciële ondernemer is gericht op financiële winst en de 

maatschappelijk (sociaal)ondernemer is gericht op het behalen van maatschappelijke en sociale doelen 

(lees winst). Maar er is ook een grote overeenkomst: met zo min mogelijk middelen een zo groot mogelijk 

resultaat tot stand brengen en datgene leveren wat is overeengekomen met de klant.  

 

Dit betekent voor Stichting PostaanZee dat we ons richten op het resultaat  van ons werk, het welzijn van 

de klant. Oftewel we zullen ons naar buiten toe richten en omgevingsgericht werken. Om succesvol sociaal 

te kunnen ondernemen zijn we zichtbaar, bereikbaar, duidelijk, gastvrij en van toegevoegde waarde voor 

de inwoners van de Egmonden. 

 

3.3 Administratie 
Voor een goede administratie is het belangrijk om het juiste software te gebruiken. Deze software is 

zodanig ingericht dat er ook door vrijwilligers mee gewerkt kan worden. Het systeem is heel eenvoudig, 

effectief en efficient om mee te werken. Het kan zowel financieel, agenda, bezoekers- en 

cursusadministratie, zaalverhuur overzicht bieden.  

 

3.4 Verzekeringen 
Alle benodigde verzekeringen worden afgesloten die nodig zijn wanneer je als ontmoetingscentrum 

opereert. Vrijwilligers- en (bestuurs) aansprakelijkheidsverzekeringen zijn uiteraard als eerste aan de orde. 

 

3.5 Verplichtingen en vergunningen 
Ontmoetingscentrum PostaanZee zal geen alcohol verkopen en heeft daarom geen horecavergunning 

nodig. Verder zullen er geen bereidingen van voedsel plaatsvinden bestemd voor de verkoop. Vrijwilligers 

zullen via de Vrijwilligerscentrale de BHV- en EHBO-cursus volgen. Een vrijwilligster heeft een aanbod 

gedaan voor het geven van reanimatiecursussen met een jaarlijkse herhaling. Gezien de grote groep 

ouderen die PostaanZee ontvangt is dit van grote toegevoegde waarde en zal dit opgenomen worden in de 

jaarlijkse trainingen van vrijwilligers.  

 

3.6 Gebouw 
Het gebouw is eigendom van de gemeente Bergen en afspraken over het gebruik moeten nog vastgelegd 

worden in een overeenkomst.  
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3.7 Personeel 
De organisatie is zodanig ingericht dat het zo min mogelijk afhankelijk is van aanwezige professionele 

ondersteuning. Het ontmoetingscentrum kan met behulp van vrijwilligers zelfstandig functioneren. De 

continuïteit ligt gewaarborgd in de wijze van invulling van taken en verantwoordelijkheden. Het 

functioneren als organisatie vergt dus een grote flexibiliteit van de vrijwilligers, van de betaalde 

medewerkers en van het bestuur. Een zakelijke benadering van het werk betekent dat er oog is voor de 

bedrijfsprocessen. De personeelsinzet zal de komende jaren grote aandacht vragen om zodoende te komen 

tot doelmatigheid en effectiviteit.  

 

3.7.1 Betaalde krachten 

PostaanZee wil het huidige vrijwilligersbestand van 70 actieve vrijwilligers behouden, versterken en 

uitbreiden. Om dit voor elkaar te krijgen is een minimale inzet van 1 fte professionele 

vrijwilligersondersteuning door een welzijnswerker nodig. 

 
In opdracht van en in samenwerking met het bestuur zal de professional:  

o verdienmodellen (door)ontwikkelen op basis van het Trust-model; 

o een jaarplan opstellen en uitvoeren; 

o personeels-/vrijwilligersbeleid uitvoeren;  

o bewoners consulteren;  

o verbindingen leggen en relaties met bewoners, gemeente en instellingen onderhouden 

o adviseren aan bestuur en rvt; 

o de bedrijfsvoering van het ontmoetingscentrum doorontwikkelen; 

o cursussen en activiteiten opzetten/ontwikkelen; 

o vrijwilligers aansturen, begeleiden en ondersteunen; 

o zorgdragen voor administratieve ondersteuning; 

o zaal vanuit het Trust-model beschikbaar stellen; 

o maatschappelijke ontwikkelingen volgen en daarop inspelen. 

 

Functieprofiel 

o Kennis en inzicht welzijnswerk; 

o Kennis en inzicht in sociale bedrijfsvoering; 

o Kunnen vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen; 

o Kunnen verbinden en makelen van vrijwilligers; 
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o Kunnen versterken: het geven van informatie en advies en het bieden van effectieve ondersteuning 

aan de vrijwilligers en de organisatie; 

o Kunnen verbreiden: het promoten van vrijwilligerswerk, uiting geven aan de waardering van 

vrijwilligerswerk, er aan bijdragen dat uiteenlopende groepen vrijwilligerswerk kunnen doen en dat 

de organisatie over voldoende geschikte vrijwilligers beschikt; 

o Kunnen verankeren: vastleggen en borgen van opgedane kennis en ervaring; 

o Kunnen bieden van vrijwilligersondersteuning: 

➢ signaleren 

➢ enthousiasmeren en waarderen 

➢ inzetten van vakkennis 

➢ een open en uitnodigende houding hebben 

➢ luisteren en empathie tonen 

➢ grenzen stellen en bewaken 

➢ coachen en begeleiden 

 

Samengevat gaat het om iemand die een vrijwilligersorganisatie verder kan uitbouwen, ondernemend en 

sociaal vaardig is met een passie voor de missie en doelstelling van PostaanZee. 

 

3.7.2 Vrijwilligers 

Zoals gezegd zijn vrijwilligers een onmisbaar onderdeel van de organisatie. De kwaliteit en beschikbaarheid 

van vrijwilligers zijn van groot belang voor het welslagen van de organisatie. Stichting PostaanZee wil, naast 

de bestaande vrijwilligersgroep, in samenwerking met organisaties als de Wering, MEE en GGZ meer 

mensen stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Kandidaten hebben vaak een uitkering en kunnen aldus 

ervaring en vaardigheden opdoen die hen kunnen helpen bij een verder proces naar de arbeidsmarkt. Dit 

vraagt wel meer van de “sterke” vrijwilligers die via de geijkte kanalen (mond-op-mond, VCRA en 

publiciteit) binnen komen. Daarnaast kunnen voor diverse opleidingen stagiaires ingezet worden. Hiervoor 

dient te zijner tijd een stagebeleid opgesteld te worden. 

 

Functieprofiel 

o verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. continuïteit en inzet; 

o gemotiveerd om zich in te zetten voor de missie en doelstelling van PostaanZee; 

o gastvrije, klantgerichte en klantvriendelijke houding; 

o denkt in mogelijkheden. 
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4. Financiën 

4.1 Financiering 
Stichting PostaanZee is een non-profit organisatie die activiteiten en cursussen organiseert die bijdragen 

aan de doelstelling. Financiering komt voor het grootste deel tot stand door middel van bijdragen van 

deelnemers. De overige financiering, voor personeelslasten en exploitatiekosten, moet gedekt worden door 

inkomsten uit het beschikbaar stellen van de ruimte aan stichtingen en verenigingen, fondsen, 

sponsorgelden en donaties.  

 

De inkomsten van de stichting zullen worden gevormd door:  

a. het beschikbaar stellen van de zaal aan verenigingen, stichtingen en organisaties die een sociaal doel 

nastreven; 

b. vergoedingen voor verleende diensten;  

c. subsidies en donaties; 

d. schenkingen, erfstellingen en legaten;  

e. alle andere verkrijgingen en baten.  

 
4.2 Kostenstructuur  
De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel positief resultaat zal worden geïnvesteerd in de 

toekomst van de stichting. Bij de exploitatie is het streven de kosten en baten ruwweg in evenwicht te 

brengen waarbij de voor activiteiten aan de stichting doorberekende kosten op het laagst mogelijke niveau 

dienen te worden gehouden. Zo blijft het mogelijk het ontmoetingscentrum laagdrempelig te houden en 

activiteiten te organiseren voor mensen met een kleinere beurs.  

De verhouding tussen externe activiteiten en eigen activiteiten zal pas na twee jaar beoordeeld kunnen 

worden, maar wordt voor nu gehouden op resp. 30% en 70%. 70% van de inkomsten zal dus bestaan uit 

eigen activiteiten. De nadruk blijft liggen op activiteiten die nauwelijks geld opleveren, georganiseerd door 

vrijwilligers.  

 

4.3 Exploitatie 
Het ‘Trust-model’. 

Het gemeenschapaspect van TRUST betekent: onvoorwaardelijk vanuit vertrouwen. Iedereen wordt 

verwelkomd met een open hart en een open geest. Dit gegeven past goed bij een organisatie als 

PostaanZee, het eerste ontmoetingscentrum in Nederland waar je betaalt op basis van wat jij het waard 

vindt en wat je kunt missen. Bij de uitgang van het pand staat een donatiepot. Bezoekers en mensen die 

gebruik maken van de ruimte kunnen op deze manier zelf beslissen wat ze voor het gebodene willen 

betalen.  

 



Stichting PostaanZee 

 

Activiteiten en cursussen. 

Deze worden georganiseerd door vrijwilligers van PostaanZee en zijn laagdrempelig. Deelnemers wordt om 

een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. De bijdragen zijn bedoeld voor o.a. koffie, thee, 

materialen en vrijwilligers.  

 

Consumpties 

Zoals men misschien zou verwachten bij een ontmoetingscentrum exploiteert de stichting geen horeca-

activiteiten die los staan van onze doelstelling. Stichting PostaanZee wil functioneren op basis van non-

alcohol en heeft geen horecafunctie. Door vanuit het ‘Trust’ principe een bijdrage aan de bezoekers te 

vragen gaat er geen geld rond. Er vinden dan ook geen kashandelingen plaats. Dit creëert een veilige 

omgeving voor alle vrijwilligers. Er zal geen bereiding of verkoop van etenswaren plaatsvinden en HACCP 

regels zijn dan ook niet van toepassing. 

 

Verhuur 

PostaanZee stelt vanuit hetzelfde ‘Trust’ principe de ruimte beschikbaar. Wij vragen voor de kosten van het 

gebruik van de ruimte, apparatuur, drankjes en inzet van vrijwillige gastvrouwen/heren een vrijwillige 

bijdrage. Personen, verenigingen, stichtingen en andere organisaties kunnen vanuit hun hart een bijdrage 

geven die zij passend vinden. In 2016 is gebleken dat organisaties die gebruik maken van de ruimte 

gemiddeld 100 euro voor een dagdeel geven. 

 

4.4 Bestedingsbeleid  
Bestuurders van de stichting PostaanZee ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegelden.  

Algemene bestuurskosten zullen tot een redelijkerwijs aanvaardbare hoogte worden vergoed, echter dit zal 

niet het functioneren van het bestuur mogen belemmeren. Er is geen sprake van wervings- , administratie- 

en beheerskosten. Om risicovolle investeringen tegen te gaan, mogen bestuursleden uitgaven boven de  

€ 100,- niet zonder overleg met de penningmeester doen. De penningmeester zal grote investeringen 

(groter dan € 1000,-) overleggen met de overige bestuursleden,  om zo de transparantie te waarborgen.  

 

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Er is alleen een vergoeding mogelijk van werkelijk gemaakte en 

aangetoonde kosten. Alle gemaakte en aangetoonde kosten die met het vrijwilligerswerk te maken hebben, 

kunnen, mits vooraf afgesproken met een medewerker van PostaanZee, worden vergoed. Dit betekent 

echter wel dat alle kosten aantoonbaar moeten zijn door middel van bewijsstukken, bonnetjes en 

declaraties. Bij kosten kun je denken aan kosten zoals papier, inktpatronen, postzegels, reiskosten e.d.;
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4.5 Begroting 
  Begroting 2017  Begroting 2018  Begroting 2019  Begroting 2020 

Omschrijving  Lasten Baten  Lasten Baten  Lasten Baten  Lasten  Baten 

   € €  € €  € €  € € 

Activiteiten  500  6.000  500 6.000  500 6.000  500 6.000 

Zaal “verhuur”     5.000    6.200    7.000    7.000 

Personeel  66.000    66.000    66.000    66.000   

Huisvesting  27.300    27.300    27.300    27.300   

Organisatie   4.500    4.500    4.500    4.500   

Algemeen  700    700    700    700   

TOTALEN  99.000 11.000  99.000 12.200  99.000 13.000  99.000 13.000 

EXPLOITATIERESULTAAT    -88.000    -86.8000    -86.000    -86.000 

Subsidies en bijdragen                     

Stichting vrienden van PaZ    15.000    15.000    15.000    15.000 

Overig taakstellend    43.000    41.800    41.000    41.000 

Stichting Fraternitas    30.000    30.000    30.000    30.000 

TOTALEN    88.000    86.800    86.000    86.000 

EINDRESULTAAT    0    0    0    0 

             

Op basis van de ervaringen uit 2016 kunnen we stellen dat we per dagdeel ongeveer € 25,- aan 

activiteiteninkomsten kunnen genereren vanuit het ‘Trust’ model. Uitgaande van drie dagdelen per dag, 5 

dagen per week en 48 weken per jaar, komt dat neer op € 18.000,- per jaar.  

 

Het zal ons gedurende de eerste jaren echter niet lukken om alle dagdelen bezet te zijn. Daarom is een 

schatting van € 11.000,- reëel voor het eerste jaar en dan licht oplopend. Gemeente Bergen heeft 

aangegeven te willen betalen voor gebruik van de ruimte voor het sociaal team en de gebiedsmanager. Dat 

zou een vaste inkomstenbron kunnen geven van € 3.000 per jaar.  

 

Personeelslasten zijn gebaseerd op de formatie van 2 beroepskrachten. Dit in verband met de nog te 

verwachtte groei aan vrijwilligers en de ondersteuning die de organisatie nodig heeft om verantwoord te 

kunnen functioneren. 

 

De huisvestingslasten zijn relatief hoog voor de grootte van het pand. Dit komt doordat het pand volledig 

omgeven is door glas, waardoor onder andere de energiekosten hoog zijn. Stichting Fraternitas heeft 

aangegeven gedurende 10 jaar een subsidie te willen verlenen. Dit laatste genereert een vast inkomen van 

€ 30.000,- per jaar. 

 

3 vrijwilligers hebben aangegeven een Stichting Vrienden van PostaanZee te willen oprichten. Dit zou een 

vaste financieringsstroom kunnen opleveren. Wanneer bijvoorbeeld 1000 huishoudens minimaal 15 euro 

per jaar doneren, genereert dat een vaste inkomstenbron van 15.000 euro per jaar. Het aanvragen van een 

ANBI-status is dan wel belangrijk. Deze maakt het aantrekkelijker voor bedrijven, organisaties en 

particulieren aantrekkelijker om een bijdrage te leveren. 
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Bijlage 1 Inwonersaantal Bergen (NH) 

I nwonersaantal per 1-1-2016

Man Vrouw Totaal(Geslacht) Man Vrouw Totaal(Geslacht)

leeftijdsklasse leeftijdsklasse

0 - 9 424 443 867 0 - 9 142 130 272

10 - 19 784 742 1.526 10 - 19 268 247 515

20 - 29 367 308 675 20 - 29 158 136 294

30 - 39 321 348 669 30 - 39 130 128 258

40 - 49 687 837 1.524 40 - 49 303 341 644

50 - 59 891 984 1.875 50 - 59 360 362 722

60 - 69 1.080 1.291 2.371 60 - 69 416 446 862

70 - 79 772 883 1.655 70 - 79 339 387 726

80 - 89 336 530 866 80 - 89 137 175 312

90 - 99 63 156 219 90 - 99 15 38 53

100 - 109 6 6 100 - 109 2 2

Totaal 5.725 6.528 12.253 Totaal 2.268 2.392 4.660

Man Vrouw Totaal(Geslacht) Man Vrouw Totaal(Geslacht)

leeftijdsklasse leeftijdsklasse

0 - 9 14 23 37 0 - 9 64 58 122

10 - 19 13 20 33 10 - 19 112 105 217

20 - 29 19 12 31 20 - 29 74 65 139

30 - 39 15 19 34 30 - 39 58 59 117

40 - 49 23 28 51 40 - 49 97 116 213

50 - 59 42 30 72 50 - 59 144 158 302

60 - 69 40 53 93 60 - 69 120 115 235

70 - 79 25 24 49 70 - 79 68 83 151

80 - 89 6 6 12 80 - 89 28 36 64

90 - 99 1 1 90 - 99 2 1 3

Totaal 197 216 413 Totaal 767 796 1.563

Man Vrouw Totaal(Geslacht) Man Vrouw Totaal(Geslacht)

leeftijdsklasse leeftijdsklasse

0 - 9 126 103 229 0 - 9 165 150 315

10 - 19 155 179 334 10 - 19 200 183 383

20 - 29 167 127 294 20 - 29 208 155 363

30 - 39 117 103 220 30 - 39 177 173 350

40 - 49 176 184 360 40 - 49 316 287 603

50 - 59 257 244 501 50 - 59 333 352 685

60 - 69 184 168 352 60 - 69 442 448 890

70 - 79 103 125 228 70 - 79 315 314 629

80 - 89 48 57 105 80 - 89 135 213 348

90 - 99 2 8 10 90 - 99 29 72 101

Totaal 1.335 1.298 2.633 Totaal 2.320 2.347 4.667

Man Vrouw Totaal(Geslacht) Man Vrouw Totaal(Geslacht)

leeftijdsklasse leeftijdsklasse

0 - 9 171 184 355 0 - 9 1.106 1.091 2.197

10 - 19 276 247 523 10 - 19 1.808 1.723 3.531

20 - 29 164 177 341 20 - 29 1.157 980 2.137

30 - 39 166 174 340 30 - 39 984 1.004 1.988

40 - 49 297 295 592 40 - 49 1.899 2.088 3.987

50 - 59 304 317 621 50 - 59 2.331 2.447 4.778

60 - 69 255 255 510 60 - 69 2.537 2.776 5.313

70 - 79 158 175 333 70 - 79 1.780 1.991 3.771

80 - 89 62 73 135 80 - 89 752 1.090 1.842

90 - 99 7 4 11 90 - 99 118 280 398

Totaal 1.860 1.901 3.761 100 - 109 8 8

Totaal 14.472 15.478 29.950

Bergen (NH) Schoorl

 

Bergen aan Zee Groet

 

Egmond-Binnen Egmond aan Zee

 

Egmond aan de Hoef Resume alle kernen
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Bijlage 2. Activiteit ideeën 

Taal Computer Educatief Koken 

Engels Tablet gebruik Astrologie Samen koken en eten 

Duits open inloop voor al uw vragen Bridgecursus Tapas 

Spaans gebruik Skype Creatief solliciteren Grieks 

Italiaans Workshop Internetbankieren Doelgericht communiceren Mediterraans 

Frans Gebuik e-reader Filosofie Vergeten groente 

...conversatie fotografie en beeldbewerking Geheugentraining Kinderkoken 

...op vakantie Social Media voor beginners Kunstgeschiedenis Gezond eten voor weinig geld 

Nederlands oefenen  Tuinontwerp en onderhoud Buurtmaaltijd 

  Ontspanningsmassage Hightea 

  Haarknippen Gastkoken 

  Grimeren en Schminken Film en koken 

  Theater maken Taarten bakken 

  Film Bonbons maken 

  Leren budgetteren Biologisch koken 

  Kleur en style analyse  

    

Beweging Dansen Creatief Evenementen 

Bewegen op maat/muziek Line-dance Schilderen divers Cadeautjes en hobbymarkt 

Yoga street dance/ hip hop Tekenen divers Kinderkleding en speelgoedbeurs 

Jazzdance Salsa Speksteen Rommelmarkt 

Ballet lekker avondje swingen Keramiek Boekenmarkt 

Tai chi stijldansen Creatieve inloop Tweedehands dameskledingmarkt 

Pilates volksdansen Stempelen Ruilmarkt 

Uurtje bewegen Zumba Kinderknutsel TheateraanZee 

weerbaarheid Internationale dans Bloemschikken Zondagmiddag podium 

conditietraining Argentijnse Tango Sieraden maken  

Gymnastiek  Zantangle  

Gymnastiek op de stoel  Kleding maken  

Blijf fit 55+  Mozaieken  

FietsenaanZee  Glas in lood  

WandlenaanZee  Haken en breien  

  Decoraties maken  

  Insectenhotel maken  

  Kidskunstlab  

  3d animatie  

  etagère maken  

  Werken met textiel  

  3d printen  

  Creatief met techniek  

  Knutsellab  

  Kleding in een nieuw jasje  

  Open Atelier  

    



Stichting PostaanZee 

 

Ontmoeting Muziek Lezingen Ontspanning 

Inloop met spelletje Koor Grote Denkers Stoelmassage 

Samen eten Samen Zingen Historische vereniging Yoga 

Bingo Muziekgroep Egmond Tai Chi 

Klaverjas Muziekmiddagen Kunstgeschiedenis Meditatie 

Bridge Gitaarles Actuele thema’s Mindfulness 

Kezen Zangles Reisverhalen  

koersbal Smartlappeninloop Inleiding bij een film  

scrabble  Nabespreking van een film  

lotgenoten contact partnerverlies  Kenniscafe  

schaken en dammen  Opvoedthema’s  

lotgenoten contact mantelzorg  Ouderenthema’s  

lotgenoten contact etc.    

Leesgroep    

Leeskring    

Cabaret    

popquiz    
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Bijlage 3 Gedachtegoed: Compassie in actie 

Film Tzu Tchi: Doing good in the world, Regie: Babeth Vanloo 
Wat begon als een initiatief van een boeddhistische non en een groepje huisvrouwen, is nu uitgegroeid tot 

Taiwans grootste NGO6: Tzu Chi. Naast het bieden van directe hulp in rampgebieden, zijn de miljoenen 

leden van de NGO verantwoordelijk voor het bouwen van ziekenhuizen en scholen in arme 

onderontwikkelde gebieden van Taiwan. Bij hoge uitzondering mocht regisseur Babeth VanLoo met de 

camera de ziekenhuizen en scholen binnentreden en de grondlegster ontmoeten.  

De staat van paraatheid waarin Tzu Chi verkeert en het ontbreken van bureaucratische processen, maakt 

de organisatie tot een van de meest slagvaardige NGO's wereldwijd. Zo waren honderden medewerkers 

van Tzu Chi na de aardbeving in Nepal als een van de eersten ter plekke met medici en alle mogelijke 

hulpmiddelen. Het brein achter deze geoliede machine is Cheng Yen (77). Vanuit haar boeddhistische 

grondslag, maar vooral onder het motto "management by walking around" en "educate the rich to help the 

poor" geeft zij leiding aan deze organisatie. Tzu Chi begon in 1966 met een klein clubje van vijf nonnen en 

dertig huisvrouwen. Door elke dag een klein bedrag te sparen en dat op de zogenaamde "bamboo bank" te 

storten. Minstens zo belangrijk was hun uithoudingsvermogen en het eindeloos lobbyen, waardoor de 

vrouwen uiteindelijk een ziekenhuis wisten te realiseren in Hualien, de arme streek aan de oostkust van 

Taiwan. Tegenwoordig is Tzu Chi een miljoenenorganisatie, en daarmee Taiwans grootste NGO. Naast 

internationale humanitaire hulp, is Tzu Chi verantwoordelijk voor inmiddels zeven ziekenhuizen in Taiwan, 

waar de patiënten en hun familie met de grootst mogelijke zorg en liefde worden opgevangen. Ook zijn er 

meer dan 50 scholen in Taiwan gebaseerd op Cheng Yen's visie en richtte zij een eigen tv-station op met 

o.a. kinderprogramma's die internationale prijzen hebben gewonnen. Fysiek aanwezig zijn, met compassie 

en liefde, is het grote geheim achter het succes van Cheng Yen. Om beëdigd 'commissioner' te mogen 

worden van Tzu Chi hoef je echter geen boeddhist te zijn. Wel vegetariër en niet-roker. Van aspirant leden 

vraagt zij om de kwaliteiten van een 'levende bodhitsattva' te cultiveren, iemand die zich belangeloos inzet 

voor anderen en de maatschappij. Zo vertelt een Taiwanese arts in de film hoe hij na 25 jaar werken als 

manager van een gerenommeerd ziekenhuis in Los Angeles terugkeert naar Taiwan. Hij wilde iets 

teruggeven aan zijn land en ging in een van Tzu Chi's ziekenhuizen werken, waar niet winst en efficiëntie 

voorop staan, maar de zorg voor de patiënten en de ondersteuning van hun familie. "Pas toen ik hier kwam 

werken leerde ik voor 't eerst wat liefde werkelijk is." 

Het is het verhaal van de beweging TZU CHI in Taiwan, waarin meer dan 1 miljoen mensen deelnemen. 

Hiervan bestaat het merendeel uit grote en kleinere zelfstandig ondernemers en werknemers. Zij werken 

allemaal als vrijwilliger in compassie mee aan een betere wereld. We zien naast o.a. eigen ziekenhuizen, 

scholen, tv-station ook projecten in het buitenland.  

Het is een adembenemend verhaal, wat laat zien wat een uniek georganiseerde “compassie in actie” kan. 

Wanneer er zo’n beweging in Nederland was, zouden er veel mensen aan deelnemen? Wat kan een groot 

collectief krachtig werken! In hoeverre is deze beweging cultuurbepaald? Is bijv. het westen te 

individualistisch? Hebben wij liever talloze kleinere initiatieven? Wat zou jou uitnodigen meer in 

“Compassie in Actie” te zijn? Is er meer verbinding mogelijk van al die kleinere projecten? Hoe? Wij doen 

een oproep naar mensen, waarvan wij denken, dat ze mee willen denken en praten over mogelijkheden om 

een grootscheepsere golf van “Compassie in Actie” teweeg te brengen.  

                                                           
6 NGO staat voor Niet-Gouvermentele Organisatie, organisaties die geen overheden vertegenwoordigen. In de sfeer van de mensenrechten, vrede, 
veiligheid en milieu zijn vele duizenden NGO's actief, sommige plaatselijk en van geringe omvang, andere internationaal en zeer groot. 

 



 

 

Bijlage 4 Extra inkomsten genereren 

Inleiding 
De uitdaging is om een goed gebalanceerd en gevarieerd programma te bieden waarbij er genoeg 
penningen binnenkomen om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Omdat een ontmoetingscentrum 
vooral oog moet hebben voor de kwetsbare bewoners zal PostaanZee een balans moeten vinden tussen 
het organiseren van enerzijds verhuur activiteiten en anderzijds de programmering richten op het 
organiseren van activiteiten gericht op de ontmoetingsfunctie en de sociale activering.  
Omdat hier vanuit gemeentes ook aandacht aan wordt besteed, staat daar tot nu toe vaak een vergoeding 
tegenover. PostaanZee zal voor de ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie dan ook een subsidie 
aanvragen bij de gemeente Bergen. Daarnaast is het nodig geld te genereren door sponsoring, het 
aanschrijven van fondsen, crowdfunding en gebruik te maken van organisaties in de regio, die gericht zijn 
op het bieden van ondersteuning aan maatschappelijke organisaties, het zgn maatschappelijk betrokken 
ondernemen.  
Hieronder zijn een aantal modellen uitvoerig beschreven, maar nog niet toegespitst op PostaanZee. 
PostaanZee zal in ieder geval een aantal fondsen aanschrijven. Fondswerving zal activiteit gebonden 
gebeuren en passend bij het fonds dat aangeschreven wordt.  
 
Financiëel mogelijke aanvullingen: 

1. Sociale activering en participatie 
2. Sponsoring 
3. Fondsen 
4. Crowdfunding 
5. Ondersteunende organisaties 

 
1. Sociale activering en participatie. 
Een aantal mensen zijn door persoonlijke omstandigheden al jaren niet meer actief. De reden waaruit dit 
voortkomt is divers. Ontmoedigd door afwijzingen bij sollicitaties, onzekerheid in het algemeen, geestelijke 
of lichamelijke beperkingen, kortom: velerlei oorzaken leiden tot vereenzaming en sociale stilstand. 
Om deze bewoners uit hun bestaande isolement te halen en te betrekken bij de activiteiten, stellen 
gemeentes vaak (tijdelijk) geld ter beschikking. Dit bedrag is 1.500 euro per jaar, dit voor extra 
ondersteuning en begeleiding vanuit de gedachte dat de betrokkene zich na een jaar als reguliere 
vrijwilliger blijvend kan aansluiten bij deze, of een andere vergelijkbare organisatie. De inzet van de 
betrokken bewoner wordt in deze periode gesteld op 4 tot 12 uur per week. 
Het gaat niet alleen om geld, het gaat om mensen die in een uitkering zitten –en afstand hebben 
tot de arbeidsmarkt- weer kansen en perspectieven te bieden. Daarnaast mag er ook een 
winsituatie zijn; de organisatie investeert in de kandidaat, krijgt daarvoor een vergoeding maar 
krijgt hiervoor ook menskracht terug en dat is ook belangrijk om de onderneming vitaal te houden.  
 
Er moet nog nader onderzocht worden hoe de gemeente Bergen-nh omgaat met de inzet van 
participatiegelden. 
 
Hierdoor wordt een meerwaarde gerealiseerd voor de betreffende bewoner en de organisatie, het 
zogenaamde win- win model.  
 

  



 

 

2. Sponsoring 

2a. Wat is sponsoring? 

Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan sporters of aan andere organisaties met de afspraak 

om als tegenprestatie reclame of publiciteit voor de sponsor te verzorgen. Indien er geen tegenprestatie is, 

dan is er sprake van subsidie. 

2b.Sponsormodellen 

Sponsoring biedt een stuk zekerheid voor beide contractanten. Sponsoring is bij een juiste benadering geen 

liefdadigheid, maar een afspraak voortkomend uit respect, sympathie en wederkerigheid. Sponsormodellen 

kunnen worden gezien en opgesteld als creatieve verdienmodellen.  

2c. De behoefte in kaart brengen: 

De grondslag van het sponsormodel wordt gebaseerd op wensen die voortkomen uit een behoefte 

inventarisatie. De te behalen doelstellingen dienen als grondslag om derden aan te zoeken zich langdurig te 

verbinden je organisatie om de doelen te realiseren en deze verder te kunnen vormgeven en ontwikkelen. 

Hierbij wordt eerst vastgesteld wat er nodig is voor de toekomst, waarbij alle aspecten worden belicht. 

Bijvoorbeeld: “hoe is het met de staat van het pand? Is er behoefte aan een nieuwe bar in de kantine of zijn 

de bureaustoelen aan vervanging toe? Zijn er genoeg financiële middelen, is er wellicht geld voor een 

structurele bestemmingreserve om zaken in de toekomst te vervangen? Als er een tekort dreigt, wie zou 

hier dan hoe ondersteuning in kunnen bieden?”  

Het succes van de organisatie gaat en staat met de draagkracht en het enthousiasme van de bewoners en 

partners in de gemeente. Is er een gevarieerd aanbod voor alle doelgroepen (kinderen, tieners, jongeren, 

volwassenen en senioren)? Het aanbod kan worden opgesteld na een behoefte inventarisatie gehouden 

onder bewoners.  

Een gevarieerd aanbod behelst educatieve, (re) creatieve, vormende en ontmoetingsactiviteiten. Welke 

kennis heb je nodig om dit te realiseren? Als de organisatie een workshop voor belastingaangifte wil 

verzorgen, dan kan er gekeken worden welk bedrijf in de omgeving hiervoor de kennis in huis heeft. Wil 

men met een groep op terugkerende basis vismiddagen organiseren dan is het een optie om hiervoor een 

bedrijf aan te zoeken met de vraag om hengels ter beschikking te stellen.  

In plaats van het vragen van een hele nieuwe bar en kantine kan men de vraag “behapbaar” maken om 

hout, verf en spijkers te vragen en een bedrijf aan te zoeken om daar een bar van te bouwen onder de 

noemer van een teambuildingsdag . Het bedrijf zet zich op 1 dag in voor een goed initiatief en collega’s 

leren elkaar van een andere kant kennen. Het is ook een gouden kans voor de organisatie om op deze dag 

haar waardering hiervoor te uiten met koffie, koek, een lekkere kop soep en wellicht een drankje achteraf 

om de band met dit bedrijf te versterken. Sponsoring heeft een sterke gun factor. 

Informeer daarnaast bij bedrijven wie wellicht de kantine of bureaustoelen gaat vernieuwen. Deze vraag 

kan ook meegenomen worden op de website of de nieuwsbrief. 

Een goed middel is narrowcasting: middels een scherm aan de muur komen de boodschappen in beeld van 

allerlei bedrijven die hier maandelijks een bijdrage voor betalen.  



 

 

Sponsormodellen worden als concept dus ontworpen met inachtneming van meerdere uitruilmodellen. 

Financiële ondersteuning, het bieden van kennisoverdracht, het mogelijk maken van teambuilding en het 

schenken van materialen. Bedenk samen wat je een sponsor kunt bieden. Is er een sportruimte aanwezig 

waar de ondernemer eens kosteloos met zijn personeel gebruik van kan maken? Kan de organisatie gratis 

hapjes aanleveren voor een receptie? Wellicht is er een gezellige ontvangstruimte die voor dit doel 

aangeboden kan worden of heeft men een vergaderruimte in de aanbieding als tegenprestatie. 

2d.Het opstellen van een sponsormodel. 

Bij het opstellen wordt rekening gehouden met onderstaande aspecten: 

Giften en ondersteuning kunnen in natura en in geld worden aangeboden. 

Wat zijn de mogelijkheden voor wederkerigheid en uitruil?  

Hoe groter de inzet/ bijdrage, des te groter de tegenprestatie. 

Om bedrijven, bewoners en andere partijen te interesseren om zich aan uw organisatie te verbinden stelt u 

een sponsormodel op waarbij derden een keus kunnen maken uit een combinatie  van hun eigen inzet in 

relatie tot de tegenprestatie die u levert. 

Hierbij een aantal voorbeelden voor partner/ sponsormodellen: 

 

GoudaanZee Partner:   5.000 euro 

Als tegenprestatie voor uw inzet als Gouden Partner, zeggen wij u graag het volgende toe: 

• Uw bedrijfsnaam zal in de hal van de organisatie in full color worden geplaatst met zowel uw 
bedrijfsnaam als logo 
 

• Uw bedrijfsnaam en logo zal 15 keer per dag getoond worden op ons narrowcasting systeem 
 

• Uw bedrijfsnaam en logo en bedrijfsadvertentie (4 x 10 cm) worden  4 keer per jaar opgenomen bij 
de uitgave van onze nieuwsbrief. 
 

• U wordt uitgenodigd op de gezamenlijke barbecue die eens per jaar wordt georganiseerd voor alle 
bedrijven die zich als vriend, Bronzen Partner, Zilveren Partner of Gouden Partner inzetten voor 
onze organisatie. 
 

• Uw bedrijfsnaam en logo staan op onze website 
 

• U wordt de mogelijkheid geboden om samen met collega’s of een groep van uw keuze, tot een 
maximum van 50 personen, in overleg eens per jaar kosteloos gebruik te maken van onze 
accommodatie. Aanvullend verzorgen wij een hapje en drankje 
 

• De vrijwilligers van onze organisatie, bieden aan om bij een bedrijfsbijeenkomst op uw kantoor, de 
hapjes te verzorgen en een kinderhoekje op te stellen met materialen. Wij passen dan ook de 
kinderen van uw gasten. 

 

  



 

 

ZilveraanZee Partner:   2.500 euro 

Als tegenprestatie voor uw inzet als Zilveren Partner, zeggen wij u graag het volgende toe: 

• Uw bedrijfsnaam zal in de hal van de organisatie in full color worden geplaatst. 
 

• Uw bedrijfsnaam en logo zal 10 keer per dag getoond worden op ons narrowcasting systeem 
 

• Uw bedrijfsnaam en logo en bedrijfsadvertentie (4 x 5 cm) worden  4 keer per jaar opgenomen bij 
de uitgave van onze nieuwsbrief. 
 

• U wordt uitgenodigd op de gezamenlijke barbecue die eens per jaar wordt georganiseerd voor alle 
bedrijven die zich als vriend, Bronzen Partner, Zilveren Partner of Gouden Partner inzetten voor 
onze organisatie. 
 

• Uw bedrijfsnaam en logo staan op onze website 
 

• U wordt de mogelijkheid geboden om samen met collega’s of een groep van uw keuze, tot een 
maximum van 30 personen, in overleg eens per jaar kosteloos gebruik te maken van onze 
accommodatie.  
 

• De vrijwilligers van onze organisatie, bieden aan om bij een bedrijfsbijeenkomst op uw kantoor, de 
hapjes te verzorgen en een kinderhoekje op te stellen met materialen. Wij passen dan ook de 
kinderen van uw gasten. 

 

 

BronsaanZee Partner:  1.250 euro 

Als tegenprestatie voor uw inzet als Bronzen Partner, zeggen wij u graag het volgende toe: 

• Uw bedrijfsnaam zal in de hal van de organisatie in full color worden geplaatst. 
 

• Uw bedrijfsnaam wordt 4 keer per jaar opgenomen bij de uitgave van onze nieuwsbrief. 
 

• U wordt uitgenodigd op de gezamenlijke barbecue die eens per jaar wordt georganiseerd voor alle 
bedrijven die zich als vriend, Bronzen Partner, Zilveren Partner of Gouden Partner inzetten voor 
onze organisatie. 

• Uw bedrijfsnaam wordt afgedrukt op de banieren die tijdens de bijeenkomsten in de zaal staan 
opgesteld. 
 

• Uw bedrijfsnaam  staat  op onze website 
 

• U wordt de mogelijkheid geboden om samen met collega’s of een groep van uw keuze, tot een 
maximum van 15 personen, in overleg eens per jaar kosteloos gebruik te maken van onze 
accommodatie. Aanvullend verzorgen wij een hapje en drankje 
 

• De vrijwilligers van onze organisatie, bieden aan om bij een bedrijfsbijeenkomst op uw kantoor, de 
hapjes te verzorgen. 

 

  



 

 

Toelichting Partnermodel 

Opbouw middels financiën:  

Een financiële sponsoring kan eventueel worden aangevuld door diensten in natura. In dit geval wordt het 

partnermodel gebaseerd op deze optelsom. Wij overleggen graag met u. 

Voorbeeld: Wat/ welke waarde in natura      Waarde:  

Drie keer een workshop verzorgen incl. mat.  (per workshop  waarde  400,--) 1.200,-- 

Schenken van materialen (3 bureaustoelen)          300,-- 

Schenken 6 hengels  a  60 euro            360,-- 

Materialen en diensten worden berekent op netto kostprijs, totaal   1.860,-- 

Vaststelling  Type Partner 

Stel een betrokken ondernemer brengt in bovenstaand voorbeeld 1.060 euro in. Dit bedrag is in natura. 

Mocht hij Zilveren Partner willen worden kan hij het bedrag tussen 1.860,-- en 2.500,-- extra sponsoren. In 

dit geval betaalt betrokkene 640,-- euro extra.  

Kosten- baten analyse. 

Bij een opzet zoals het hier omschreven model zijn er kosten verbonden aan de tegenprestaties. In dit geval 

gaat het om een bijeenkomst met hapjes en drankjes, het laten maken van borden met de sponsoren in de 

hal, de inkoop van de hapjes die de vrijwilligers gaan maken voor het feest enzovoort. 

Zaak is dus om te kijken of deze kosten ook gesponsord kunnen worden op een soortgelijke wijze. De netto 

kostprijs van het maken van sponsorborden kan op de inbreng in natura worden meegenomen van 

betrokken drukker. Bij het afsluiten van een contract met een bierbrouwer, kan er gevraagd worden om 

een aantal sponsoropties op voorhand. Het beste is dat lopende kosten gesponsorde worden door giften in 

brede zin, aanvullend met een financiële bijdrage.  

 

3. Fondsen 

Fondsen zijn er om benut te worden. Er is een fondsendisk en een fondsenboek te koop die inzicht geven 

over de doelstellingen en/ of bedragen waarvoor een bijdrage gevraagd mag worden. 

De FondsenDisk is een digitale database van fondsen; een onmisbaar hulpmiddel voor wie op zoek is naar 
financiële steun voor projecten.  
Een fondsendisk biedt een overzichtelijk schema waarbij direct zichtbaar is welke goede doelen door welk 
fonds gesteund worden, bijvoorbeeld doelgroep: ouderen, jongeren, kerkelijke doelen etc. . Hierbij wordt 
ook aangegeven of het fonds 
1. randvoorwaarden hanteert voor een aanvraag 
2. tot welk bedrag u mag aanvragen 
3. wat de termijn is waarop u antwoord kunt verwachten 
4. alleen regionale steun biedt of ook landelijk opereert 
  
 
 



 

 

4. Crowdfunding 

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan 

ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te 

verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële tussenpersonen, maar zorgt voor direct contact 

tussen investeerders en ondernemers of organisaties met goede ideeën. 

Crowdfunding gaat in principe als volgt: Een ondernemer of organisatie wil een project starten, maar heeft 

onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan op een platform op 

internet en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen via deze website investeren 

in het project.  

Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij 

elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders, waarbij 

er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine 

investeerders noemt men “the crowd” het Engelse woord voor de mensenmassa. 

Op sommige crowdfunding websites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de 

ondernemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet 

wordt behaald krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde investeringen niet 

geïncasseerd. Dit geldt als je je project aanmeldt bij een website die daarvoor is opgericht, uiteraard kun je 

dit model ook in eigen beheer toepassen. 

 

Werkwijze 

Per project wordt vermeld op welke manier derden het financieel kunnen ondersteunen.  

Voorbeelden zijn: 

• Lenen: Je ontvangt obligaties met een vaste rente. Aan het einde ontvang je de hoofdsom plus de 
opgebouwde rente. Tussentijdse onderhandse verkoop is mogelijk. 

• Geven: Je doneert je gift en helpt het project aan financiering. Eventueel ontvang je ook nog een 
andere vorm van tegenprestatie. 

• Investeren: Je ontvang aandelenparticipaties en wordt mede-eigenaar (risicokapitaal). Na circa vijf jaar 

worden je participaties verkocht. Je deelt mee in de waardestijging van het bedrijf. Tussentijdse 

onderhandse verkoop is mogelijk. 

• Bij de projectbeschrijving lees je of je kunt betalen via een eenmalige incasso of via iDeal. Betaling via 
eenmalige incasso vindt pas plaats nadat het gehele doelbudget is behaald, of aan het einde van de 
fundingperiode. 

 

Betrek vrienden 

Maak vrienden net zo enthousiast over het project als jij bent en roep ze op om het project ook financieel 

te ondersteunen. Zo wordt de kans vergroot dat het project slaagt om de benodigde financiering te 

behalen. Hierbij kunnen de bekende sociale media worden ingezet, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Bij 

ieder project vind je de buttons daarvoor. Zorg dat het nieuws van het project zich als een lopend vuurtje 

verspreidt over het internet. 

Er bestaat een optie om gebruik te maken van een investeerders programma. Een wedstrijd waarmee 

degene die de meeste andere investeerders weet te werven een mooie prijs kan winnen. Bij gebruikmaking 



 

 

hiervan werkt het zo dat men  deze mogelijkheid automatisch ziet zodra men een financiële bijdrage levert 

aan een project. 

 

Verstrek een beloning 

Afhankelijk van de financieringsvorm kan een beloning worden uitgereikt. 

• Obligaties: men ontvangt als investeerder aan het einde van de looptijd, de hoofdsom inclusief de 
opgebouwde rente teruggestort op de rekening. 

• Aandelen participaties worden na circa vijf jaar verkocht. Op dat moment ontvangen de investeerders 
de opgebouwde waarde van deze participaties teruggestort op hun rekening. 

• Giften: Men ontvangt mogelijk een tegenpresentatie of een nieuw product. 

 

Hoe weet een ander dat hij safe investeert? 

Investeren en doneren doen mensen eerder als men weet dat het geld zorgvuldig wordt behandeld. 

Daarom is het belangrijk de nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat mensen safe kunnen 

investeren. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Wees duidelijk welke identiteit vastzit aan het project. Dit kan via een ID en of uittreksel KvK.  

• Het berichtenverkeer tussen de site en de gebruikers kan plaatsvinden via beveiligde encryptie. 

• Het geld kan worden geïncasseerd door een onafhankelijke stichting beheer derdengelden. 

• Door een notariskantoor kan een uitgekiende juridische constructie ontwikkeld worden voor de 
investeringen. 

 

Belangrijk: 

1. Sta 100% achter je project en wees niet bang   

Als jij niet in je project gelooft, zul je er nooit iemand van overtuigen om tijd of geld te doneren. Is dit het 
project waar je zo enthousiast van wordt dat het simpelweg moet gebeuren? Dan ben je klaar om je crowd 
te activeren. Wees niet bang, het ergste wat er kan gebeuren is dat mensen nee zeggen. Waarschijnlijker is 
dat je een stap verder bent in de realisatie van je project! 

2. Oefen je pitch   

Formuleer je verhaal over het project zo dat je binnen 30 seconden iemand overtuigd hebt om te helpen. 
Dat doe je door enthousiast te zijn en duidelijk de urgentie van je project te formuleren. Zodra je een pitch 
hebt, test je hem bij een paar mensen die nog niets van je project afweten en verwerk je de input in je 
verhaal. 

3. Vraag expliciet om hulp   

Mensen kunnen geen gedachten lezen. Maak mensen duidelijk hoe ze kunnen helpen. Je zult merken dat 
veel mensen graag hun steentje bij willen dragen, omdat ze op jou gesteld zijn, omdat ze je project 



 

 

geweldig vinden of omdat ze de tegenprestaties interessant vinden. Als ze maar weten wat ze precies 
kunnen doen. 

4. Pas je verhaal aan op je publiek   

Als je mensen om hulp wilt vragen moet je expliciet zijn, maar ook bedenken wie je voor je hebt. Je gaat je 
oudtante van 83 niet vragen of ze de moestuin omspit. Je kan haar misschien wel vragen geld te doneren of 
de jam te koken die je als tegenprestatie hebt belooft. Als je verhaal aangepast is aan je doelgroep, is er 
een grotere kans dat het aanspreekt. 

5. Maak gebruik van promotiemateriaal   

Je hebt gekozen voor een door de organisatie gekozen crowdfundingsite en daar materiaal van gekregen of  
zelf een site geïnitieerd en k zelf materiaal gemaakt. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van. Je hebt een 
filmpje, een wervende tekst en een mooie landingspagina op het platform. Deel de link hiervan via e-mail, 
Facebook, Twitter en LinkedIn. Ook kun je gebruikmaken van de “Voor je Buurt”-posters en -kaartjes. Vraag 
winkeliers of je posters mag ophangen of kaartjes mag neerleggen in de winkel. Zo kun je in een keer heel 
veel mensen bereiken. 

 

5. Ondersteunende organisaties 

In iedere regio vind je tegenwoordig een makelaar in maatschappelijk ondernemen. Voor de gemeente 

Bergen is dat “Stichting De Waaier”.  

De Waaier heeft contact met 200 bedrijven die een contract hebben ondertekend dat zij minimaal eens per 

jaar vrijwilliger een vrijwilligersorganisatie kosteloos ondersteunen. Dit kan door materialen, middelen, 

kennis en/ of een teambuildingsdag. De Waaier weet precies welke bedrijven waarin zijn gespecialiseerd en 

proberen een match te realiseren op basis van uw vraag. 

De gegevens van de Waaier zijn: Stichting De Waaier,  Laat 25, 1811 EB Alkmaar. 


