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Voor u ligt het beleidsplan van stichting de Bemoediging. Ons beleidsplan geeft u inzicht in de manier
waarop onze stichting het werk uitvoert om haar doelstelling in het jaar 2020 - 2021 te bereiken.
De statuten en inschrijving Kamer van Koophandel zijn op onze website www.debemoediging.nl te vinden
onder het kopje downloads.
Oprichting stichting de Bemoediging
Op 15 juli 2020 is stichting de Bemoediging opgericht door John van Ommen en Arjan Baan in Rijssen. Wij
zijn er om mensen te helpen en te ondersteunen die het moeilijk hebben. Dit doen wij met professionele
zorg en begeleiding om deze mensen een eerlijke kans te bieden op een menswaardig bestaan. Hierin
geloven wij in Gods aanwezigheid en Zijn bescherming.
Alle mensen zijn welkom
Alle mensen met een hulpvraag zijn welkom bij stichting de Bemoediging. Hierbij maakt het niet uit welke
godsdienst of levensovertuiging u heeft. U bent dan ook vrij om aan te geven of u zingevingsvragen,
christelijke overtuigingen en belevingen mee wilt nemen in uw hulpvraag.
Wilt u
1.
2.
3.

ons daarmee helpen?
U kunt voor ons bidden;
U kunt zich inzetten als vrijwilliger;
U kunt geven, door een gift over te maken naar het rekeningnummer van de stichting.

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw bezoek!

J. van Ommen
voorzitter

A. Baan
secretaris en penningmeester
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Algemene gegevens
Statutaire naam
Organisatietype
Opgericht
KvK-nummer
Banknummer (IBAN)
Fiscaal nummer (RSIN)
Bezoekadres
Telefoonnummer
Website
E-mail
Werkgebied
Doelgroep(en)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Stichting de Bemoediging
Stichting
15 juli 2020
78598176
Nl39 INGB 0008 7126 34
861464424
Stationsplein 50, 7311NZ Apeldoorn
085 - 2007 345
www.debemoediging.nl
info@debemoediging.nl
Apeldoorn met regio dekking
Kinderen, Jongeren, Ouderen, Vrouwen, Mannen
Het logo, de huisstijl en de website is ontworpen door
firma Bandwerk merkenbouwers in Rijssen.

Bevoegdheid
Naam
Titel

:
:
:

Gezamenlijk bevoegd (zie statuten)
van Ommen, Jan
Voorzitter

Naam
Titel

:
:

Baan, Arend
Penningmeester secretaris

Bestuur
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Jesaja 4:6
‘Hij zal hun bescherming zijn, zoals een tent overdag schaduw geeft tegen de hitte,
of een hut bescherming geeft tegen de regen en de storm’ (BasisBijbel, 2020).

De grondslag van onze visie, missie en strategie ligt in het Woord van God, de Bijbel.
Waarin God ons vraagt om te zien naar de medemens, en in het bijzonder degene die het
moeilijk hebben om zich staande te houden in het dagelijkse leven door welke redenen
dan ook. Hier willen we als de Bemoediging handen en voeten aangeven door
begeleiding op maat te bieden op weg naar een kans van een menswaardig bestaan. Dit
doen we vanuit onze christen zijn maar ook vanuit betrokken professionele
hulpverlening. Wij geloven dat we vanuit deze balans het verschil voor mensen die hulp
nodig hebben mogen en kunnen maken.

Bij de Bemoediging zetten wij ons dagelijks in voor het welzijn van ieder mens. Met als
focus een eerlijke kans op een menswaardig bestaan. Dit doen wij o.a. door:
▪
▪

Ambulante hulpverleningstrajecten aan te bieden
Kleinschalige activiteiten te organiseren op locatie
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Wij benaderen de hulpvragen vanuit de onderstaande 7-levensgebieden:
▪ Zingeving;
▪ Wonen;
▪ Financiën;
▪ Sociale relaties;
▪ Lichamelijke gezondheid;
▪ Psychische gezondheid;
▪ Werk en activiteiten.

Doelstellingen tot eind 2020
Wij zijn gestart met het in kaart brengen van het huidige aanbod van hulpverleningsinstanties binnen de
gemeente Apeldoorn (zorglandschap). We gaan verbinding met hen zoeken en met de plaatselijke kerken
omdat we graag met hen samenwerken ten behoeve van mensen met een hulpvraag. Wij willen graag
een bijdrage leveren om mensen weer verder te helpen op weg naar een eerlijke kans op een
menswaardig bestaan.
Onze ambitie 2021
Onze ambitie is om mee te doen in de (ambulante) hulpverlening via de Wmo en ons steentje bij te dragen
waar nodig in Apeldoorn en omliggende gemeenten. We willen laten zien dat we voor een betrouwbare
partner zijn voor de gemeente Apeldoorn en de huidige zorgaanbieders in de regio. Daarnaast heeft de
Bemoediging als doel om in 2021 een inloophuis te faciliteren waar mensen terecht kunnen voor
Ontmoeting (koffie, thee en activiteiten) en hulpvragen.
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Onze doelgroep is breed, in de zin van man, vrouw, (jong)volwassen tot ouderen die behoefte hebben
aan begeleiding en ondersteuning op een van de zeven levensgebieden. De leeftijd en achtergrond zijn
divers. Hier maken wij geen onderscheid in. Vanuit onze achtergrond en ervaring hebben we extra
expertise in huis betreft problematiek rond (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking
met eventueel een bijkomende stoornis zoals autisme of adhd. Ook willen wij begeleiding bieden aan
alleenstaande mannen (met ASS) die zich eenzaam voelen en die het moeilijk vinden om een eigen sociaal
netwerk op te bouwen en te onderhouden.

In de huidige (opstart)fase maakt de Bemoediging nog geen gebruik van vrijwilligers. In de toekomst
hopen we vrijwilligers in te kunnen zetten als ‘buddy’ voor de hulpvrager of in de uitvoering van een
aantal praktische zaken en activiteiten die de Bemoediging wilt realiseren. Denk hierbij aan koffie/thee
schenken in het inloophuis of het meehelpen bij de activiteiten die de Bemoediging gaat ontplooien.

De Bemoediging is een hulporganisatie en is toegankelijk voor iedereen. Om de hulpvragen te kunnen
blijven beantwoorden is financiële ondersteuning nodig. Dit willen we realiseren door mensen en
organisaties betrokken te maken bij het werk van de Bemoediging. Naast de inkomsten vanuit gemeenten
(Wmo) is de Bemoediging in grote mate afhankelijk van giften en donaties. De Bemoediging is
geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor je giften aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting.

