
 
 
 
Beleidsplan het Mini Maatje 
1. Doel beleidsplan  
Dit plan geeft inzicht in hoe het Mini Maatje uitvoering geeft aan de invulling van haar missie.                   
Het plan bestrijkt het jaar 2021 Het bestuur van het Mini Maatje heeft dit plan vastgesteld in de 
bestuursvergadering en zal het plan, waar nodig, jaarlijks aanpassen. 
 

2. Strategie het Mini Maatje 
2.1 Missie: het Mini Maatje wil gezinnen die het financieel niet breed hebben net even dat extra te geven. 
Dit doen wij door pakketten samen te stellen met school- en knutselspullen, spelletjes, cadeautjes, kapper 
en zelfs dagjes uit enzovoort. 
2.2 Visie: het Mini Maatje wil de gezinnen die in de minima leven net even een steuntje extra geven zodat 
ze iets meer lucht hebben in het dagelijks leven. 
2.3 Waarden: het Mini Maatje verricht haar werkzaamheden vanuit de volgende waarden: solidair, 
Positief en menselijk. 
2.4 Ontbreken winstoogmerk: het Mini Maatje heeft geen winstoogmerk. Alle rendement uit ons 
vermogen komen ten goede van de missie en visie van het Mini Maatje. 
2.5 Bestemming liquidatiesaldo: Zoals uit artikel 17.6 blijkt zal het Mini Maatje een batig liquidatiesaldo 
besteden aan een ANBI-stichting met soortgelijke doelstelling. 

 
3. Doelgroep 
Een half miljoen mensen (7,9% van de Nederlandse bevolking) leeft in armoede. Deze bevolkingsgroep 
moet rondkomen van het minimumloon of minder. Ook groeien er veel kinderen op in deze minima-
gezinnen en verdienen een zorgeloze jeugd. Zij zouden zich geen zorgen moeten maken of zij hun boeken 
wel kunnen kaften of dat er wel genoeg geld is voor een taart of cadeautje voor hun verjaardag. Om deze 
gezinnen te ondersteunen hebben wij Stichting het Mini Maatje opgericht. 
Gezinnen die rond moeten komen van het minimum of minder en het financieel niet redden om 
bijvoorbeeld spullen voor school of een cadeautje voor hun kind te kopen. Ook (tiener)moeders 
ondersteunen wij door hen te voorzien van de eerste babybehoeften  
 
 

4. Doel  
4.1 Het Mini Maatje heeft als doel in het jaar 2021 zoveel mogelijk gezinnen die in de minimaleven te 
bereiken en deze leden aan te kunnen melden bij onze stichting.  
Deze gezinnen krijgen maandelijks een themapakket aangeboden voor hun gezin te ondersteuning. 
Tevens zijn we op het moment bezig om meer naar de wensen van het gezin te kijken zoals besproken in 
de bestuursvergadering van 9 februari 2021. 
4.2 Het aantal beoogd gezinnen is als volgt: 
Het Mini Maatje streeft ernaar om jaarlijks vanaf 2021 tenminste 40 gezinnen (omg. Hoogeveen) per jaar 
te helpen. 

 
 
 



5. Werkwijze 
5.1. Samenwerkingspartners: 
Het Mini Maatje werkt samen met een aantal organisaties die ons jaarlijks steunen middels een bijdrage. 
Deze instanties kennen onze voorzitster inmiddels zeer goed wegens 10 jaar lange ervaring bij andere 
stichting. Het Mini Maatje staat open voor samenwerking met meerdere instanties en voert daar actief 
beleid in via haar netwerk en aanvragen. 
5.2 Inkomsten genereren: 
Onze inkomsten vloeien voort uit donatie, sponsorgeld en de bijdragen die gegeven worden door andere 
instanties/stichtingen middels aanvraag. 
 
5.1.Gezinnen via het Mini Maatje: 
Als gezinnen uit de minima zich aanmelden bij onze stichting dan verzorgen wij de intake. Na de intake en 
het compleet maken van het dossier krijgen de minima gezinnen een jaarpasje die op vertoon van deze 
pas bij ons de maand pakketten krijgt en zo nodig ook korting krijgt bij onder andere de plaatselijke 
kapsalon (waarmee wij samen werken) voor een knipbeurt. Medio 2021 zullen wij meer gaan kijken wat 
de wensen zijn van de minima gezinnen zodat we gerichter hulp en steun kunnen bieden. 

 
6. Marketing  
Zoals eerder vermeld onder 5.1 en 5.2 zijn wij afhankelijk van giften en proberen lokaal publiciteit te 
krijgen in de media en de sociale netwerkkanalen.  

 
7.Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling              
Het Mini Maatje voert een actieve boekhouding die gedaan wordt door onze penningmeester en onze 

secretaris die buiten de stichting een eigen bedrijf heeft en thuis is met het boekhouden. De jaarverslagen 

worden gemaakt door een erkend accountant. 

Het Mini Maatje heeft geen hoge vaste laste waardoor alle gelden en goederen worden besteed aan onze 

minima gezinnen. Wij streven ernaar om deze lasten dan ook zo laag mogelijk te houden en hoeven dus 

geen grote gelden te reserveren voor de toekomst.     

 

8.Beloningsbeleid        
De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit 

en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden.                                             
 
Contactgegevens 

Stichting het Mini Maatje                                              

Prinses Irenestraat 20                                                   
7902 AL Hoogeveen 
info@hetminimaatje.nl      

rekening nr. NL80RABO 0364 5671 98         

KvK: 81729340 
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