
Toelichting op de ANBI toekenning voor Stichting SAMIMI ouderplein. 

 

Bestuurssamenstelling & Beloningsbeleid 

Het bestuur van Stichting SAMIMI ouderplein bestaat uit drie leden. De voorzitter & tweede secretaris is Helen 

Janssen. Alka Sharma is de secretaris en Sandra Scheepers de penningmeester. 

Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen 

in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Of die uitgekeerd wordt hangt van de wens van het 

bestuurslid zelf af. Het niet willen ontvangen van deze kosten, zien we als een donatie aan de Stichting SAMIMI 

ouderplein.  

 

De statutaire doelstelling  

Het ondersteunen van ouders met hun jonge kinderen, uit alle windstreken, zodat hun netwerk wordt vergroot en 

hun beheersing van de Nederlandse taal, naast de inburgeringslessen, wordt uitgebreid. Het einddoel daarbij is 

eenzaamheid en armoede te verminderen en een gelijkwaardige en gelukkig deelname aan de Nederlandse 

samenleving te creëren, met als prioriteit een baan als ZZP-er. 

 

Hoofdlijnen uit ons beleidsplan 

o De manier waarop we gelden werven.  

Voor de komende 4 jaar is er een vast projectbijdrage van de gemeente Eindhoven vanuit stimulering maatregel 

participatie wet. Verder willen we fondsen werven bij organisaties die een stimulans willen zijn om participatie te 

bevorderen van nieuwkomers en mensen met een beperkt sociaal netwerk. Speciale aandacht gaat uit naar 

ondersteuning van ouders met jonge kinderen die vaak nog geen gebruik maken van voorzieningen als 

kinderopvang en activiteiten in de wijk. 

o De manier waarop we de gelden besteden 

We besteden dat aan het ouderplein. Dit plein biedt met haar huiskamer een ontmoetingsplek voor mensen met 

een beperkt sociaal netwerk voor nieuwkomers die de Nederlandse taal verder eigen kunnen maken. Verder wil 

het ouderplein thema bijeenkomsten aanbieden over opvoeden van kinderen in Nederlandse cultuur en in deze 

tijd. Op deze manier wil het ouderplein ouders handvatten geven maar vooral ook de mogelijkheden bieden om 

ervaringen te delen en eigen kracht te ontwikkelen. Het ouderplein beoogt met haar activiteiten de aansluiting van 

ouders en hun kinderen bij de samenleving te vergroten waardoor het voor hen makkelijker wordt om gebruik te 

maken van de bestaande structuren rond kinderopvang, onderwijs en werk. 

o Hoe we deze gelden beheren  

Het bestuur van het ouderplein is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden en het ontwikkelen van een 

jaarplan. Voor de uitvoering van de activiteiten zal gebruik gemaakt worden van vrijwilligers, stagiaires en in 

voorkomende gevallen van ZZP-ers. Het uitgangspunt is om de eigen kracht van deelnemers in te zetten om het 

ouderplein te laten functioneren 


