Jaarplan Stuk 2021

Missie en visie
In Nederland groeien 380.000 kinderen, in de leeftijd van 0-18 jaar, op in langdurige armoede (Bron:
Ministerie van SZW Q1 2019) Door deze situatie zijn veel zaken, inclusief het vieren van hun verjaardag
met een eigen kinderfeestje, voor deze kinderen niet mogelijk
Missie StUK
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes (StUK) heeft statutair ten doel: “een waardevolle bijdrage te
leveren aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van kinderarmoede door aan de binnen de doelgroep
vallende kinderen een kinderfeestje beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen deze kinderen meedoen
met hun leeftijdsgenootjes en een waardevolle herinnering krijgen, en voorts al hetgeen in de ruimste
zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.” (Zie
Statuten StUK op www.uitgesteldekinderfeestjes.nl).
Door de situatie met COVID-19 is het helaas al lange tijd niet mogelijk om feestjes te organiseren en is
het tevens onzeker wanneer dit wel weer mogelijk is. Stichting Uitgestelde kinderfeestjes zal toch ook
in deze situatie jarige kinderen in armoede een mooie herinnering willen geven. Dit zal zij doen door
het versturen van cadeaupakketten waar de jarig en zijn familie plezier van kan beleven.
Hoofddoelstelling StUK
“StUK streeft ernaar om in 2030 1% - van de 380.000 kinderen in de doelgroep- van een kinderfeestje te
hebben voorzien.”

Primaire doelstelling feestjes &
pretpakketten
De stichting heeft als primaire doel om de volgende aantallen feestjes te organiseren. We
verwachten echter dat we dit pas na de zomer van 2021 weer kunnen opstarten. Tot die tijd
zullen we feestpakketten blijven sturen.

Feesten

Pakketten

Totaal blijgemaakte
kinderen
350

2019

350

2020

62

592

654

2021

150

550

700

De belangrijkste focus voor komend jaar is het realiseren van een gezonde financiële basis om
deze groei mogelijk te maken. Daarnaast zal komend jaar zal de organisatie, processen en
systemen verder ingericht moeten worden om de groei in het aantal feestjes verder te kunnen
faciliteren. Ook zullen we het komende jaar verder moeten onderzoeken en bepalen of en op
welke manier we verder willen gaan met de feestpakketten.

Afgeleide doelstellingen
Doelstellingen
Feesten

Organisatie van 150 feestjes (starten vanaf september)
Focusgebied nieuw: Friesland

Pakketten

550 pakketten versturen
Evaluatie het versturen van de pakketten

Organisatie

Vrijwilligers werven en behouden

Financiën

115k binnenhalen aan inkomsten bij particulieren, bedrijven, subsidie en
fondsen

Systemen en processen

Nieuwe website
Website aansluiten op CRM

Projecten voor 2021


Nieuwe website, livedatum 17 mei



5 jaar Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes



Pilot met Leergeld Zuid Holland Midden in zomermaanden



Project feestjes in Friesland met www.samenvoorallekinderen.nl



Funding algemeen. Er is nog veel geld nodig om onze doelstellingen dit jaar te
halen!

