Beleidsplan 2019-2020
Netwerk Hemelrijk

Inleiding
Dit beleidsplan is een eerste richtinggevend document waarin we als stichting Netwerk
Hemelrijk onze visie en doelstellingen weergeven en wat we willen bereiken in de eerste
twee jaar van ons bestaan.
Aanleiding
In 2011 is Stichting de Jonge Weduwe opgericht door Petra en Marijke van Rij. Zij hebben in
7 jaar tijd veel bereikt voor jonge weduwen en hun kinderen. Er werden lunches
georganiseerd, uitjes voor gezinnen, seminars en diverse experts boden gratis of tegen flinke
korting diensten en producten aan waarmee jonge weduwes een zogeheten “rouwpauze”
werd gegund. Even niet zorgen, maar er gewoon kunnen zijn. In september 2018 werd
bekend dat de Jonge Weduwe zou stoppen. De toen actieve regiocoördinatoren hebben
aangegeven hun belangrijke werk niet zomaar te willen opgeven. Tijdens een bijeenkomst
aan de Hemelrijkstraat in Sint Michielsgestel werd duidelijk: wij gaan door. Het is en blijft
nodig dat er activiteiten zijn door en voor jonge weduwen met nog thuiswonende kinderen.
Netwerk Hemelrijk was geboren.
Visie en doelstelling
In de aanloop naar de feitelijke oprichting van de stichting die op 28 november 2011
plaatsvond, is veel (digitaal) overleg gevoerd. Welke goede dingen willen we voortzetten en
van welke activiteiten nemen we (voorlopig) afscheid?
Dat resulteerde in de volgende doelstelling: De maatschappelijke, geestelijke en/of
materiële ondersteuning van vrouwen die vroegtijdig hun levenspartner hebben verloren,
met name in het geval van (nog) minderjarige kinderen, zodat zij levenskracht kunnen
hervinden.
Als visie hebben we het volgende geformuleerd:
Levenskracht.
De dood nam onze geliefdes weg uit het leven. De hemel is ze rijk. Wij zijn een netwerk vol
van levenskracht: Netwerk Hemelrijk.
Ons netwerk, is een plek waar je kunt landen. Weer even wat eerste bodem onder je eigen
voeten voelen. Mensen om je heen die mee leven doordat wij het zelf hebben meegeleefd
en overleefd. Het zet je beetje bij beetje weer op je eigen benen neer.
Middelen
Een stichting kan niet bestaan zonder middelen. Dankzij goed overleg met mensen van
Stichting de Jonge Weduwe konden en mochten wij de beschikbare gelden van De Jonge
Weduwe ontvangen bij haar opheffing. Een batig openingssaldo van € 10.963,- heeft ons de
middelen gegeven om in ieder geval de eerste paar jaar diverse activiteiten te kunnen
ontplooien. Daarnaast ontvangt het Netwerk donaties van jonge weduwen, bedrijven en
particulieren die betrokken zijn bij onze doelstelling.

BEGROTING 2019-2020
BATEN
Batig saldo DJW
Donaties
Sponsorgelden

10963
2000
7000

KOSTEN
Oprichtingskosten Stichting
Inschrijving KvK
Website
Logo en Huisstijl
Openingsevent
Bankkosten
Accountant
Onderhoud Website
Drukwerk/Promotiemateriaal
Lunches/ontmoetingen
Activiteiten buiten lunches
Kinderactiviteiten
Reiskosten/Declaraties coordinatoren (100 p/j per
coordinator)
Reiskosten/Declaraties bestuur (100 p/j p
bestuurslid)
Batig saldo eind 2020

TOTAAL

37,5
50
1000
500
3000
600
1500
200
650
1750
1750
3000
1400
600
3925,5

19963

16037,5

19963

19963

Organisatie
Wij zijn nadrukkelijk een netwerk en proberen als zodanig vooral ook de kracht van een
ieder die zich bij ons aansluit, te benutten. Toch ontkomt ook een stichting als Netwerk
Hemelrijk er niet aan om een aantal formele pijlers te hebben.
Het bestuur draagt zorg voor de grote lijnen en vergadert eens per kwartaal. Bij de
oprichting bestond het bestuur uit Miranda van der Vegt, voorzitter, Monique van Dijk als
secretaris en Sandra van Kolfschoten als penningmeester.
Voor het dagelijkse beheren van de mailbox, website en sociale media zoals facebook is een
vrijwillige bestuurlijk ondersteuner actief.
Daarnaast zijn er vrijwillige regiocoördinatoren actief die elk voor hun eigen regio en met
eigen budget activiteiten organiseren zoals lunches, een moederdaguitje, een vaderdaguitje,
een event voor kinderen en noem maar op. Ook de regiocoördinatoren vergaderen eens per
kwartaal.
De volgende vijf regio’s zijn actief:
Noord-Holland
Zuid-Holland
West-Brabant en Zeeland
Utrecht
Noord-Nederland
Regio’s Noord-Brabant/Limburg en Oost-Nederland zijn momenteel niet actief. Er worden
nieuwe coördinatoren aangezocht.
Elke regio kent tenminste 1 coördinator.
Zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Reiskosten en onkosten kunnen per kwartaal middels een declaratieformulier worden
gedeclareerd.
Activiteiten
Een batig openingssaldo van bijna 11.000 euro lijkt veel. Toch zijn er genoeg kosten mee
gemoeid om als stichting te gaan bestaan en de eerste stappen te zetten los van De Jonge
Weduwe.
In 2019 organiseren we ons openingsevent op internationale weduwendag 23 juni.
Daarnaast proberen we in alle regio’s tenminste 1 lunch te organiseren en waar het kan
meer. In diverse regio’s zijn al plannen voor een moederdaguitje of een vaderdaguitje. Ook
wordt er tenminste 1 kinder/jongerenactiviteit gepland.
In 2020 zetten we de lunches voort en zal de kinder/jongerentak meer aandacht krijgen. Ook
daar proberen we jongeren te vinden die de kar willen trekken.

Fondsenwerving zal ook onderdeel zijn van de activiteiten. Elke regiocoördinator probeert in
haar eigen regio sponsoren te vinden voor de lunches of voor andere activiteiten. De
regionaal verkregen gelden worden in beginsel ook ten behoeve van de regio ingezet.
Dit eerste beleidsplan is een aanzet voor wat hopelijk een langdurig bestaan kan zijn van een
krachtig netwerk voor en door jonge weduwen. Wij weten als geen ander dat de toekomst
soms zomaar ineens kan veranderen. Daarom kijken we bij onze plannen voorlopig
kortdurend vooruit.
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