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Voorwoord  
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Huis van Lydia. Deze stichting is opgericht en 

notarieel geregistreerd op 20 juli 2017 en gevestigd te Almelo. 

 

Aanleiding voor het ontstaan en oprichten van de stichting is het verlangen om de afstand tot 

de maatschappij voor mensen met een lage sociale redzaamheid, eenzaamheid en afstand tot de 

arbeidsmarkt te verkleinen, hen nieuwe kansen en mogelijkheden in hun leven te bieden en hen 

hierbij te ondersteunen. 

 

Dit beleidsplan geeft inzicht in:  

● Missie, visie en kernwaarden 

● Activiteiten 

● Functioneren van de directie en het bestuur.  

● Financiën  

 

Uiteraard zijn wij bereikbaar voor alle mogelijke vragen en / of onduidelijkheden die er 

kunnen zijn.  

 

 

Het bestuur van Stichting Huis van Lydia, 

 

Voorzitter  

W. Steenkamp 
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Visie, missie en kernwaarden 
 

Visie 

Wij geloven dat ieder mens het waard is om gezien en gehoord te worden, en daardoor 

zichzelf kunnen ontplooien, door middel van de werkzaamheden.  

 

Missie 

We willen de afstand tot de maatschappij voor mensen met een lage sociale redzaamheid, 

eenzaamheid en afstand tot de arbeidsmarkt in Almelo verkleinen. 

 

Dit doen we door activiteiten aan te bieden waarin mogelijkheden liggen om elkaar te 

ontmoeten en samen te ontdekken waar we goed in zijn. 

 

Concrete activiteiten zijn: naailessen, meehelpen in de winkel, meehelpen aan ons Days for 

Girls-project {uitwasbaar maandverband} voor ons Helping Hands team.  

Directie en Bestuur 
 

De directie wordt gevoerd door Mijntje Haakmeester. Zij zal haar bestaande netwerk en 

contacten inzetten om de visie gestalte te geven. 

Zij heeft de leiding over de stichting, aan wie bij bestuursbesluit van 25 juli 2017 de dagelijkse 

leiding van de stichting is gemandateerd en wiens taken en bevoegdheden in het directiestatuut 

Stichting Huis van Lydia d.d. 25 juli 2017 zijn vastgelegd. 

De directie neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Het bestuur kan besluiten de directie niet 

tot de gehele vergadering toe te laten.       

          

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, directie en een algemeen 

bestuurslid.  

 

● Voorzitter: Wim Steenkamp 

● Secretaris: Ellen van Heek 

● Penningmeester: Kim Korte 

● Directie: Mijntje Haakmeester 

● Algemeen bestuurslid: Erik Haakmeester  

 

Het bestuur behoudt de eindverantwoordelijkheid voor Stichting Huis van Lydia. Zij zal in 

nauwe samenwerking met de directie zorg dragen dat alle activiteiten en werkzaamheden die 

worden uitgevoerd binnen de Stichting bij zullen dragen aan de omschreven visie. 

 

Het bestuur komt minimaal éénmaal per twee maanden bij elkaar voor een vergadering of vaker 

wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet. 
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Maatschappelijke samenwerking 
● Almelo Doet Mee 
● Armoedepact 
● UWV 
● Gemeente Almelo 
● Ezra Foundation 
● Voedselbank 
● Maatschappelijk werk 
● Avedan 
● ROC van Twente 
● Linkt 
● Lokale kerken 
● Zorgorganisaties 
● Etc. 

Financiën 
 

Financiële middelen verkrijgt de stichting door: 

● Subsidies 
● Donaties en schenkingen 
● Verkoop van kleding en andere producten 
● Reparaties 
● Naailessen 
● Diversen 
 

Jaarlijks wordt een financiële begroting opgesteld. 

 

Stichting Huis van Lydia heeft geen winstoogmerk en heeft per 20 juli 2017 de ANBI 

beschikking van de Belastingdienst gekregen. 

 

De penningmeester voert de financiële administratie van Stichting Huis van Lydia. 

De bestuurders van stichting Huis van Lydia zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen 

beloning maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun 

functie, gemaakte kosten als reiskosten, telefoonkosten. 

 

De stichting beheert bankrekeningnummer: NL63 RABO 0321 6792 45 ten name van 

Stichting Huis van Lydia. 

 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de 

penningmeester afgesloten. Hij/zij stelt de jaarrekening op. 

 

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de 

jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval de vaststelling van de balans en de staat van baten 

en lasten aan de orde komt. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken 

goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt 

een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.  
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Als blijkt dat stichting Huis van Lydia zal worden opgeheven is zij verplicht om uit de statuten 

en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig 

saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald. 

Overzicht gegevens 
 

Adres: Grotestraat 187 A/B, 7607 CL,  Almelo 

 

Stichting Huis van Lydia is een stichting en is ingeschreven te Almelo, onder KvK nummer: 

69243190.  

 

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de stichting is: 857798728. 

 

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL63 RABO 0321 6792 45 ten name van 

Stichting Huis van Lydia. 

 

Contact met de stichting verloopt via info@huisvanlydia.nl of 06-24191225.  

 

Meer informatie via www.huisvanydia.nl  

 

 

mailto:info@huisvanlydia.nl
http://www.huisvanydia.nl/

