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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.   



  
Stichtingsplan  

  

  Pagina 4 van 14   

2  Jaarverslag:  
Van het bestuur  

Schiedam, 21 februari 2020  

2.1  Inleiding  
Tweeduizendnegentien. Het jaar dat misschien wel de ommekeer is 
geworden voor Stichting Net Niet Genoeg. Na het moeizame 2018 en 
onzekerheid over het onderkomen, zijn in 2019 grote stappen naar de 
toekomst gezet. 
 
Het jaar dat achter ons ligt, was een jaar vol drukte en bedrijvigheid. Gasen 
wisten de stichting steeds beter te vinden en ook het aantal donaties nam 
een enorme vlucht. Zodanig dat we vier van de tien uitgiftedagen de spullen 
voor halve punten hebben kunnen meegeven, omdat er een overschot aan 
spullen was. Zowel kleding als ook speelgoed en woonartikelen werden in 
groten getale langs gebracht. Met dank aan die donaties hebben we in 2019 
honderden gezinnen blij kunnen maken. 
 
Ook was dit het jaar waarin we vanaf februari 2019 druk in gesprek waren 
met de gemeente Schiedam over een nieuw onderkomen. Al snel was de 
nieuwe locatie bekend, maar door alle wet- en regelgeving – zo moest 
onder meer het bestemmingsplan worden aangepast – konden we 
uiteindelijk in november 2019 de sleutel van de benedenverdieping van de 
Van Deventerstraat 34 in Schiedam in ontvangst nemen. 
 
Al met al een mooi jaar om op terug te kijken. Met een geslaagde 
Schoenenactie bij Bristol Schiedam, een mooi Sinterklaasfeest bij Excelsior 
’20 en heel veel blije mensen. 
 
Miriam, Natasja & Ineke 
Bestuursleden Stichting Net Niet Genoeg 
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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 al ruim 6 jaar 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.  

2.4  Social media  
De stichting is zeer actief op social media. Facebook is hierbij leidend. De 
stichting heeft ook een Twitter-account, maar heeft gemerkt dat deze geen 
substantiele bijdrage levert. Derhalve is deze in 2019 op een laag pitje 
gezet. 
  
Vooral door de inzet van social media is er een goede binding is met de 
achterban, zowel gasten als donateurs.   

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 lokale winkeliers. Dankzij deze sponsors kan de 
stichting haar kosten tot een minimum beperken. 
 
Ook is er een trouwe relatie met de serviceclubs in Schiedam die zich 
jaarlijks voor de stichting inzetten, met zowel geldelijke als bestuurlijke 
ondersteuning. 
  
In 2019 heeft de stichting uit 1 fonds een financiële bijdrage ontvangen.  

2.6  Samenstelling van bestuur  
In 2019 bestaat het bestuur uit 2 personen:  
  
Natasja Westmaas  Voorzitter  

Fondsenwerving  
Digitale Communicatie 
Secretaris  

Miriam van der Meer  Vice-voorzitter  
Persvoorlichting  
Penningmeester 
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Het bestuur bestaat tenminste uit twee vaste leden en er is er altijd een 
algemeen bestuurslid, gekozen uit de vrijwilligers. 

Ineke van der Meer Algemeen bestuurslid 

  
Het bestuur heeft in 2019 geen vergoedingen ontvangen voor haar 
werkzaamheden.  

2.8  Maatschappelijke stage  
Sinds het najaar van 2017 had de stichting geen maatschappelijk stagiairs 
meer. Reden is dat ouders hun tieners niet naar een afgelegen locatie lieten 
gaan. In december 2019 gaven wij aan dat we in januari 2020 weer zouden 
beginnen op de nieuwe locatie. Dat resulteerde in 2 aanmeldingen voor 
maatschappelijke stage. Daarmee is aangetoond dat locatie enorm van 
belang is voor het aanbieden van maatschappelijk stageplaatsen. 

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 2019 aan alle 
eisen om de ANBI-status te behouden. 

2.10  Huisvesting  
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, mede door de 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 en vanaf station Schiedam Centrum is het nog 
ruim 20 minuten lopen. Met name voor mensen die slecht ter been zijn, is 
dat heel lastig. Maar ook wanneer de mensen spullen hebben uitgezocht, 
moeten zij nog een flinke wandeling maken met alle spullen alvorens zijn in 
het openbaar vervoer kunnen stappen. Ook in 2019 had dit invloed op de 
bezoekersaantallen. Wel merken we dat mensen er ook creatief van 
worden. Zo werden auto’s geleend, kwam men met de fiets of nam men 
een karretje mee.  
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3 Jaarverslag:  
Activiteiten en positionering  

De verhuizing naar het pand aan de 
Strickledeweg heeft ervoor gezorgd 
dat de stichting haar activiteiten op 
een andere manier moest gaan 
vormgeven. Door de ruimte kon het 
Sinterklaasfeest bijvoorbeeld niet bij 
de stichting zelf plaats vinden. In 
navolging van 2018 heeft de 
stichting ook in 2019 een aantal 
activiteiten aangepast en op en 
andere manier dan daarvoor 
uitgevoerd. Met succes, wat 
betekent dat dit voortgezet wordt in 
de komende jaren, ook op de 
nieuwe locatie. 
  

3.1  Net Niet Genoeg Dagen  
De stichting Net Niet Genoeg  
heeft in 2019 tien Net Niet Genoeg Dagen georganiseerd. Tijdens deze 
dagen kunnen inwoners van Schiedam die letterlijk net niet genoeg hebben 
bij de stichting terecht voor gratis kleding, speelgoed en woonaccessoires. 
 
Door het gebrek aan opslagruimte, moest de doorstroom van spullen hoger 
worden. Door tien keer per jaar open te gaan houden we ook de 
betrokkenheid van onze gasten en donateurs hoog. Daarnaast kunnen we 
daarmee de gasten verdeeld over het jaar voorzien en is de keuze ook meer 
divers. Dit wordt door donateurs, vrijwilligers én gasten op prijs gesteld. 
 

3.1.1  Puntensysteem  
In november 2017 heeft de stichting een puntensysteem geïntroduceerd, en 
dit systeem draait succesvol. We zien dat hierdoor meer bewustwording 
ontstaat bij onze gasten over wat ze mee kunnen nemen, maar ook dat niet 
alles zomaar wordt aangereikt. 
  
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. 

Nieuw is dat we in 2019 de gasten ook actief hebben gemaakt in het 
doneren van goederen. Voor elke tas/vuilniszak goede donaties, kregen zij 
10 punten op de pas bijgeschreven. Hiermee leveren zij zelf een bijdrage 
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aan de stichting én zien ze dat iets voor een ander doen, loont. Dit systeem 
is zeer succesvol gebleken. 

3.2  Schoenen-actie 
In oktober 2019 heeft de stichting ruim 120 kinderen voorzien van nieuwe 
winterschoenen. Deze jaarlijks terugkerende actie kon ook dit jaar weer 
doorgaan met dank aan Bristol Schiedam, het Dr. C.J. Vaillantfonds en de 
Lions-clubs. Met de Schoenen-actie zorgt de stichting ervoor dat 
schoolgaande kinderen tussen 4 en 16 jaar voorzien zijn van goede 
schoenen waarmee ze de winter door kunnen komen. 

3.3  Sinterklaas-actie  
In november 2019 hebben we met een grote groep kinderen tussen de 0 – 
8 jaar het Grote Net Niet Genoeg Sinterklaasfeest gevierd. Locatie was dit 
jaar een van onze sponsors: SV Excelsior ’20 op Sportpark Thurlede. Het 
entertainment bestond dit jaar uit een goochelpiet, wat ontzettend leuk en 
interactief was. Ook kwam, zoals elk jaar, Sinterklaas langs met zijn Pieten 
met een nieuw cadeautje voor elk kind. 

3.5  Samenwerking met andere organisaties en instellingen  
De stichting vindt het belangrijk om samen te werken met andere 
stichtingen en maatschappelijke organisaties;  
  
De stichting werkt onder meer samen met:  

• Stichting Voedselbank Schiedam 
• Stroomopwaarts 
• Diverse basisscholen 
• Vijf wijkondersteuningsteams 
• Stichting Pintilie 
• Het Goed 

3.6  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.  
  
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 Verlies en winstrekening 
 

Bruto winst   

Inkomsten 32077.74  

Inkopen -/- 0.00  

  _____________ 

Bruto winst  32077.74 

   

Kosten   

Accountant- & administratie 144.48  

Autokosten (geen aanschaf) 5.00  

Bankkosten 118.73  

Diversen 3894.97  

Gereedschappen/machines 67.98  

Huisvesting 4484.70  

Inhuur 1636.00  

Kantoorbenodigdheden 869.99  

Materialen (geen inkoop) 2515.59  

Reclame & advertenties 69.00  

Reis- & verblijf (geen studie) 136.13  

Representatie & verteer (eten & 
drinken) 

26.81  

  _____________ 

Totaal Kosten  13969.38 

  _____________ 

Netto winst  18108.36 
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4.2 Balans  
 

Activa   
VASTE ACTIVA   
Investeringen 0.00  
VLOTTENDE ACTIVA   
Voorraden 0.00  
Debiteuren 0.00  
Te ontvangen BTW 0.00  
Saldo NL19RABO0109549961 23668.49  
Saldo Kas 114.26  
Saldo NL38RABO3633318186 5002.84  

  _____________ 

  28785.59 

 
 

Passiva   
VREEMD VERMOGEN   
Crediteuren 0.00  
Leningen en schulden 0.00  
ONDERNEMINGS-VERMOGEN   
Reserveringen 0.00  
Eigen vermogen 28785.59  

  _____________ 

  28785.59 
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4.3 Toelichting op de jaarrekening 
 
Huisvesting: 
De stichting betaalde voor de locatie aan de Strickledeweg een kleine huur. 
Daarnaast was er een contract voor elektriciteit en water.  
 
In 2019 heeft de stichting daarnaast ook de eerste subsidiebijdrage 
ontvangen voor de huur van het nieuwe pand aan de Van Deventerstraat. 
Hierdoor is er in 2019 een grote inkomstenbron ontstaan, welke is 
gereserveerd voor de huur. 

 
Inhuur: 
Voor het Sinterklaasfeest is een goochelaar ingehuurd. 
 
Voor de verbouwing van het nieuwe pand is een aannemer in de arm 
genomen. 

 
4.4 Inkomsten  
 
De stichting heeft, met uitzondering van de Vriendenloterij (opgenomen op 
de jaarrekening), geen vaste inkomsten. Alle inkomsten komen uit 
donaties, giften en sponsoracties. 
 
Hieronder de specificatie voor de projecten: 
 

Activiteit Inkomsten Uitgaven Saldo 
Net Niet Genoeg dagen 2019 0 12,04 -12,04 
Schoenenactie 2019 4.500,00 2.870,42 1.629,58 

Sinterklaas 2019 rekening 4.768,98 1.169,66 3.599,32 
Verhuizing rekening 0 4.216,27 - 4.216,27 

 
De uitgaven voor de Net Niet Genoeg Dagen waren in 2019 nihil. Reden 
hiervoor is de locatie, waardoor er geen mogelijkheid was om meer te doen 
dan uitsluitend het ontvangen en uitgeven van donaties. 
 
De inkomsten voor zowel de Schoenenactie als voor het Grote Net Niet 
Genoeg Sinterklaasfeest zijn elk jaar gericht op deze activiteit zonder 
sponsoring en korting. Ook in 2019 is het ons gelukt om een groot deel van 
de uitgaven te verkrijgen door sporsoring. Daarnaast hebben wij voor de 
Schoenenactie wederom een goede korting gekregen, waardoor de kosten 
ook daar een stuk lager uitvielen dan begroot 
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4.5 Begroting 2020 
De begroting voor 2020 is opgesteld op basis van geplande activiteiten en 
te verwachten kosten, zonder rekening te houden met donaties en 
sponsoring. 

 
Activiteit   Kosten  

10 NNG dagen 2.000 

NNG Sinterklaasfeest   4.200   

Schoenenactie   8.000   

Totaal   € 14.200 
 
Voor activiteiten die nog niet gepland zijn, zal de stichting per project een 
separate begroting opstellen.   
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5 Visie op 2020  

Voor 2020 staat alles in het teken van hernieuwd kennis maken met de 
doelgroep. Doordat we weer een goed en goed bereikbaar pand hebben, 
zullen we onze gasten weer zoals vanouds kunnen ontvangen en zal 
persoonlijke aandacht weer het belangrijkste doel worden. Aandacht voor 
de doelgroep door hen weer een mooie ruimte te bieden met een ruime 
collectie kleding, speelgoed 
en woonartikelen, waar zij 
een keus uit kunnen maken. 
Met aandacht voor de mens 
door het aanbieden van een 
kopje koffie of thee. Waar 
weer tijd is voor ene 
persoonlijke gesprek. En 
waar het er niet toe doet 
hoeveel of hoe weinig je 
hebt. 
 
Voor donateurs zullen we 
weer zorgen dat zij zien wat 
er met hun spullen gebeurd. Dat doen we door hen rondleidingen door het 
pand te geven, maar ook door presentaties te geven en door berichten op 
onze social media en website. 
 
Zoals altijd, richten wij ons met name op de groep mensen in Schiedam die 
door hun situatie overal net buiten vallen. Met name de WOT’s dragen hier 
enorm aan bij. Het komend jaar zal de stichting zich wederom inzetten om 
meer mensen in deze doelgroep te bereiken.  
 
Uiteraard staan ook in 2020 de succesvolle Net Niet  
Genoeg Dagen op de agenda als ook het Grote Net Niet Genoeg 
Sinterklaasfeest, en zal de Schoenenactie weer herhaald worden.  
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6  Colofon  

Dit document is vastgesteld op 29 juni 2020 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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