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1 Algemeen 

Stichting Net Niet Genoeg heeft als doel: 
 

- Aan de mensen die financieel “net niet genoeg hebben” of anderszins 
hulpbehoevend zijn, onder andere de klanten van de Voedselbank Schiedam, 
net dat beetje extra te geven, waar zij bijvoorbeeld als klant van de 
Voedselbank geen mogelijkheid toe hebben; 

- Het twee maal per jaar organiseren van een Net Niet Genoeg Dag; 
- Een luisterend oor zijn; 
- Het organiseren voor de kinderen van een Sinterklaasfeest met cadeautjes; 
- De stichting richt zich op de hiervoor genoemde doelgroep, ongeacht hun 

status, herkomst of gezinssamenstelling; 

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 
 
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan 
hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 
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2 Jaarverslag: 
Van het bestuur 

Schiedam, 21 februari 2017 

2.1 Inleiding 
Stichting Net Niet Genoeg heeft een bijzonder jaar achter de rug waarin 
veel is gebeurd en veel voor de stichting en haar gasten is veranderd. We 
kijken met enige weemoed terug naar 2017. De stichting, met als 
doelstelling inwoners van Schiedam die letterlijk net niet genoeg hebben, te 
voorzien van net dat beetje meer, moest dit jaar het pand aan het 
Bachplein verlaten, maar heeft ondanks dat, vele activiteiten georganiseerd. 
Vijf Net Niet Genoeg Dagen, een dagje uit, de Schoenenactie, Sinterklaas 
en de Eindejaarsactie. Meer dan 1.000 mensen zijn tijdens een of meerdere 
van deze dagen voorzien van gratis kleding, speelgoed en woonaccessoires 
en konden even ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen. 
 
Begin 2017 werden de geruchten dat wij het pand voor het eind van het 
jaar zouden moeten verlaten bekrachtigd. Ondanks de jarenlange intensieve 
zoektocht naar een alternatief pand, was er geen zicht op een nieuwe 
locatie. Met dank aan een goede samenwerking met de gemeente Schiedam 
en een aantal samenwerkingspartners, werd in juli 2017 toch een pand 
gevonden waar wij onze tijdelijke intrek konden nemen. Hartje zomer is de 
stichting verhuisd naar een voormalig garagebedrijf aan de Strickledeweg. 
 
Ondertussen heeft de stichting wel haar activiteiten voortgezet. In april 
werd de laatste Grote Net Niet Genoeg Dag aan het Bachplein 
georganiseerd en in november 2017 werd op de nieuwe locatie weer een 
Net Niet Genoeg Dag georganiseerd in haar nieuwe vorm. 
 
Mede dankzij de trouwe ploeg vrijwilligers, een groeiend aantal sponsors en 
donateurs en de medewerking van bedrijven en instanties uit Schiedam en 
omstreken, kijkt de stichting terug op een bijzonder jaar. 

2.2 Positionering 
In 2013 heeft de stichting duidelijk haar positie bepaald binnen de 
gemeente Schiedam. Identiteit, missie en visie van de stichting waren en 
zijn daarbij het uitgangspunt. De stichting straalt een eenduidig beeld uit 
naar buiten op het gebied van hergebruik, duurzaamheid en 
armoedebestrijding. De stichting is zich ervan bewust dat zij deze positie 
alleen vast kan houden door te blijven investeren in haar uitstraling naar de 
buitenwereld. 

2.3 Logo- en huisstijlontwikkeling 
De huisstijl van de stichting komt op steeds meer plaatsen terug en is voor 
steeds meer mensen herkenbaar. 
Met de lachende gezichten straalt 
de stichting haar positieve 
benadering uit en legt daarmee 
de nadruk op haar doel om de 
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mensen net dat beetje extra te bieden, waar zij als klant van de 
Voedselbank Schiedam zelf niet de mogelijkheid toe hebben. 
 

2.4 Social media 
De stichting is zeer actief op social media. Facebook is hierbij leidend, maar 
de stichting is ook actief op Twitter. 
 
Wekelijks houdt de stichting Net Niet Genoeg haar achterban op de hoogte 
van het laatste nieuws van en over de stichting, maar ook over 
onderwerpen waarmee de stichting bezig is. De stichting heeft inmiddels 
meer dan 1.000 volgers op Facebook en de berichten worden goed 
bekeken. 
 
Door de inzet van social media is er een goede binding is met de achterban.  

2.5 Fondsenwerving, donaties en sponsoring 
Stichting Net Niet Genoeg is volledig afhankelijk van giften en sponsors. Dit 
geldt zowel voor de spullen die wij uitdelen als ook voor alle overige kosten, 
waaronder: huur, inventaris, administratie enzovoort. 
 
De stichting Net Niet Genoeg kan rekenen op een aantal vaste sponsors, 
waaronder een supermarkt, een internationaal opererend ingenieursbedrijf, 
de sociale werkplaats en een groeiend aantal lokale winkeliers. Dankzij deze 
sponsors kan de stichting haar kosten tot een minimum beperken. 
 
De stichting weet dat fondsen steeds strengere eisen stellen aan het 
toekennen van bijdrages. Mede doordat de stichting al langere tijd bestaat, 
moet er door de stichting aan steeds meer voorwaarden worden voldaan. 
De stichting is trots op het feit dat alle eisen kunnen worden vervuld, maar 
het maakt dat fondsenwerving steeds meer tijd en aandacht nodig heeft. 

2.6 Samenstelling van bestuur 
In 2017 bestaat het bestuur uit 2 personen: 
 
Natasja Westmaas Voorzitter 

Fondsenwerving 
Digitale Communicatie 
Secretaris 

Miriam van der Meer Vice-voorzitter 
Persvoorlichting 
Penningmeester 
Projectleider 

 
Het bestuur heeft in 2017 geen vergoedingen ontvangen voor haar 
werkzaamheden. 

2.7 Vrijwilligers 
De uitvoerende werkzaamheden van de stichting worden volledig door het 
bestuur en vrijwilligers uitgevoerd. De stichting heeft geen medewerkers in 
dienst. 
 



 
Stichtingsplan 

 

 Pagina 6 van 13 

 

In 2017 werkte de stichting met 12 vaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
helpen bij het sorteren van alle ontvangen spullen en helpen zij op de Net 
Niet Genoeg Dagen en het 
Sinterklaasfeest met diverse 
werkzaamheden. 
 
Helaas heeft de nieuwe locatie 
er ook voor gezorgd dat een 
aantal vrijwilligers de stichting 
heeft verlaten of uitsluitend 
beschikbaar is voor activiteiten 
die niet in het pand van de 
stichting plaats vinden. 
Veiligheid en gezondheid zijn 
daarvoor de belangrijkste reden. 

2.8 Maatschappelijke stage 
In tegenstelling tot 2016 heeft de stichting sinds het najaar van 2017 geen 
maatschappelijk stagiairs meer. Reden is dat ouders hun tieners niet naar 
een afgelegen locatie laten gaan. Wel zijn twee maatschappelijk stagiairs uit 
2017 bij de stichting gebleven en draaien nu als vrijwilliger mee. 

2.9 ANBI-status 
Stichting Net Niet Genoeg heeft al sinds haar oprichting op 21 februari 2013 
de ANBI-status toegekend gekregen. Dit houdt in dat donaties aan Stichting 
Net Niet Genoeg aftrekbaar zijn van de belasting. 
 
In 2014 zijn de richtlijnen voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-
status aangescherpt. Stichting Net Niet Genoeg voldoet ook in 2017 aan alle 
eisen om de ANBI-status te behouden. 

2.10 Huisvesting 
In 2017 moest de stichting haar pand aan het Bachplein verlaten. Dit pand, 
onderdeel van voormalig wijkcentrum “de Blauwe Brug”, is inmiddels 
gesloopt. 
 
Op 20 augustus 2017 is de stichting verhuisd naar haar nieuwe onderkomen 
aan de Strickledeweg 53 te Schiedam. Dit voormalige garagebedrijf is met 
250 m2 nog geen kwart van de ruimte die de stichting eerder tot haar 
beschikking had. Toch is het de stichting gelukt om, met een nieuwe vorm 
van de Net Niet Genoeg Dagen, het pand geschikt te maken voor de uitgifte 
van kleding, speelgoed en woonartikelen, hoewel verre van optimaal. 
 
Het pand aan de Strickledeweg bevindt zich op een industrieterrein en is 
lastig bereikbaar voor de gasten van de stichting. Met het openbaar vervoer 
is de locatie niet bereikbaar. Vanaf station Schiedam Centrum is het nog 
ruim 20 minuten lopen. In het pand zijn ook geen faciliteiten beschikbaar 
om de gasten bijvoorbeeld van een toilet gebruik te laten maken en de 
oppervlakte maakt dat de stichting maximaal 30 personen gelijktijdig 
binnen kan laten. 
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Hoewel er gesprekken zijn met de gemeente Schiedam is er nog geen zicht 
op een goede, veilige en bereikbare plek waar de stichting zich definitief 
kan vestigen. 
 
Al sinds maart 2015 voert de stichting gesprekken met de gemeente 
Schiedam om tot een structurele oplossing te komen voor het 
huisvestingsprobleem. Dit zal de stichting ook in 2018 blijven voortzetten. 
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3 Jaarverslag: 
Activiteiten en positionering 

In 2017 is de stichting verder gegaan in het door ontwikkelen van ideeën 
die, passend bij visie en missie, haar gasten ten goede komen. We 
constateren dat ideeën die de stichting ooit heeft geïntroduceerd ook door 
andere organisaties worden opgepakt en vorm kregen. Resultaat is een 
enorme hoeveelheid activiteiten voor mensen die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank. 
 
Doordat het werkgebied van de 
stichting strak is afgebakend tot 
Schiedam, is er een goede 
samenwerking met instellingen 
en organisaties in omringende 
gemeenten, waaronder 
Vlaardingen en Delft en zijn de 
banden met onder meer 
Stichting Vluchtelingenwerk 
Maasdelta en de 
Wijkondersteuningsteams 
verder aangehaald. 

3.1 Net Niet Genoeg Dagen 
De stichting Net Niet Genoeg 
heeft in 2017 vier Net Niet Genoeg Dagen georganiseerd. Twee in het 
voorjaar en 2 in het najaar. Tijdens deze dagen kunnen inwoners van 
Schiedam die letterlijk net niet genoeg hebben bij de stichting terecht voor 
gratis kleding, speelgoed en woonaccessoires. Bij de laatste Grote Net Niet 
Genoeg Dag in april 2017 waren er ook leerling-kappers van het Zadkine 
College aanwezig voor een gratis knipbeurt. Daarnaast was er ook een 
arbeidscoach aanwezig om mensen van carrière advies te voorzien.  
 

3.1.1 Puntensysteem 
In november 2017 introduceerde de stichting een puntensysteem, welke in 
november en december succesvol zijn getest. In 2018 is de stichting 
definitief op het puntensysteem overgestapt. 
 
Met het puntensysteem krijgen alle pashouders per ingeschreven gezinslid 
50 punten op de pas bijgeschreven. Met deze punten kunnen onze gasten 
het hele jaar kleding, speelgoed en woonartikelen uitzoeken. Zijn de punten 
op, dan kunnen zij dus de rest van het jaar geen goederen meer uitzoeken. 
Hiermee hopen we onze gasten te helpen budgetteren en zorgen we er ook 
voor dat mensen alleen dat meenemen wat zij ook echt nodig hebben. 

3.2 Sinterklaas-actie 
Op 20 november 2017 werd er voor bijna 100 kinderen tussen de 0 – 8 jaar 
weer het Grote Net Niet Genoeg Sinterklaasfeest georganiseerd in Zaal 
Beatrix. Ook dit jaar kon de stichting weer rekenen op de Pieten-drive-in-
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show van RJ Entertainment en Sinterklaas kwam langs met zijn Pieten met 
een nieuw cadeautje voor elk kind. 

3.3 Samenwerking met andere organisaties en instellingen 
De stichting vindt het belangrijk om samen te werken met andere 
stichtingen en maatschappelijke organisaties; 
 
Dit bestaat uit: 

• Communicatie naar de doelgroep verloopt via Stichting Voedselbank 
Schiedam, Stroomopwaarts, diverse basisscholen en ook zijn de 
eerste wijkondersteuningsteams inmiddels aangesloten; 

• Doneren restanten Net Niet Genoeg Dag aan stichting Pintilie 
(Roemenië). 

3.4 Positie 
De stichting Net Niet Genoeg heeft inmiddels een sterke positie in Schiedam 
op het gebied van ondersteuning van inwoners die letterlijk net niet genoeg 
hebben. 
  
De stichting is zich ervan bewust dat zij zal moeten blijven werken aan haar 
positionering en naamsbekendheid. Dit doet de stichting voornamelijk door 
zich te onderscheiden van andere stichtingen die inwoners van Schiedam in 
armoede ondersteunen. In het jaarplan 2018 kunt u hier meer over lezen. 
 
Door haar taken en werkzaamheden duidelijk af te bakenen en door een 
bedrijfsmatige aanpak, heeft de stichting een unieke plaats in Schiedam 
ingenomen. 
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4 De jaarrekening  

4.1 Jaarrekening 2017 
 
Omschrijving Uitgaven 
Accountant- & administratie  144.48 
Autokosten (geen aanschaf)  785.81 
Bankkosten  130.55 
Diversen  6 475.41  
Gereedschappen/machines  17.36 
Huisvesting  2 498.87 
Personeelskosten, salarissen  550.00 
Porti & vrachten  235.95  
Reclame & advertenties  86.91  
Telefoon, internet en fax  320.95  
  
Totaal Kosten  11 246.29 
 

4.2 Toelichting op de resultatenrekening 

4.2.1 Huisvesting 
De huur van het pand aan het Bachplein was lager dan de kosten voor de 
Strickledeweg. Voor het pand aan de Strickledeweg wordt door de stichting 
zowel een huurprijs betaald en is er een contract afgesloten met Nuon en 
Evides voor elektriciteit en water. 

4.2.2 Autokosten 
Bij de autokosten is ook de borg opgenomen voor de verhuisbus. Deze borg 
is uiteraard terugontvangen. 

4.2.3 Personeelskosten, salarissen 
Hieronder vallen de kosten voor inhuur van beveiliging bij de diverse 
activiteiten. 

4.2.4 Porti & vrachten 
Op de Strickledeweg is geen brievenbus, waardoor de stichting geen post 
kan ontvangen. Derhalve maakt de stichting gebruik van een postbus. 

4.3 Inkomsten 
In 2017 heeft de stichting alle activiteiten georganiseerd met behulp van 
donaties. Zo heeft de Proosjes-actie bijgedragen aan de Schoenenactie en is 
met hulp van de bijdrage van de Protestantse Gemeente Schiedam een 
groot deel van het Sinterklaasfeest georganiseerd. 
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4.4 Begroting 2018 
 
De begroting voor 2018 is opgesteld op basis van de reeds geplande activiteiten en 
te verwachten kosten. Een deel van de kosten zal uiteindelijk in de vorm van 
donaties in natura en kortingen worden gerealiseerd. 
 
Activiteit Kosten  
10 NNG dagen  1.000   
NNG Sinterklaasfeest  2.000   
Schoenenactie  8.500   
Overige kosten en vaste lasten  6.000   
Reserveringen  4.000   
Totaal   21.500 
 
Voor overige activiteiten die nog niet gepland zijn, zal de stichting per project een 
separate begroting opstellen. 
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5 Visie op 2018 

Stichting Net Niet Genoeg wil in 2018 vooral zorgen dat de stichting haar 
doelgroep verbreedt. Veel organisaties richten zich op de groep klanten van 
de Voedselbank. Stichting Net Niet Genoeg heeft, mede dankzij een 
bijdrage van Serious City Schiedam, een systeem ontwikkeld waardoor 
mensen die op- of onder de armoedegrens leven zich sinds 2017 bij de 
stichting kunnen aanmelden. Daarmee hoopt de stichting ook de mensen te 
bereiken die niet voor de 
Voedselbank in aanmerking 
komen. 
 
Ook de naamsbekendheid en 
positie in Schiedam blijft 
hoog op de agenda staan. 
 
Uiteraard staan ook in 2018 
de succesvolle Net Niet 
Genoeg Dagen op de agenda 
als ook het Grote Net Niet 
Genoeg Sinterklaasfeest. 
 
Ook zal de stichting in 2018 de succesvol verlopen Schoenenactie weer 
herhalen. 
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6 Colofon 

Dit document is vastgesteld op 21 februari 2018  te Schiedam door het 
bestuur van Stichting Net Niet Genoeg. 
 
Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld, kan het zijn dat u 
onduidelijkheden in dit document aantreft. Wij stellen het erg op prijs als u 
ons dat laat weten. 
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