Beleidsplan Sint voor elk kind, juni 2015
Sint voor elk kind is een stichting
 Voor kinderen die leven in gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen op
bijstandsniveau
 Voor kinderen die sociaal op achterstand staan, in eerste instantie in Lelystad, in de
toekomst mogelijk ook daar buiten
 Voor kinderen die niet de mogelijkheid hebben te participeren in gangbare, traditionele feest
momenten, met name in de Sinterklaas traditie
 Voor een goed doel, voor algemeen belang, zonder winstoogmerk. Het heeft de ANBI status,
waarmee de maatschappelijke waarde en integriteit wordt benadrukt
 Met een onbetaald bestuur en vele onbetaalde vrijwilligers

Sint voor elk kind gelooft
 In delen, verrassen, verblijden, en inspireren
 Dat participatie, culturele en creatieve ontwikkeling belangrijk is voor ieder kind, ongeacht
afkomst, inkomen, of maatschappelijke positie
 Dat ieder kind in staat moet worden gesteld te kunnen deelnemen in de maatschappij voor
zijn/haar ontwikkeling, voor plezier, samen zijn, contact en eigen waarde.
 Dat wij, als volwassenen de rol en taak hebben om hiervoor de faciliteiten te creëren, vanuit
de mogelijkheden die wij hebben als privé persoon of als organisatie.
 Dat wij kinderen kunnen stimuleren om deze rol over te nemen zodra ze daar toe in staat zijn
 Dat ieder het verschil kan maken, groot of klein

Sint voor elk kind organiseert





Een Sinterklaas feest voor de doelgroep kinderen tot ca 10 jaar.
In de vorm van één of meer evenementen met een interactief en/of cultureel programma
Voor elk kind een cadeautje
De activiteiten in samenwerking met lokale partners, instellingen, verenigingen, bedrijven en
particulieren

Sint voor elk kind vraagt
 Aan bedrijven, instellingen, overheden en particulieren om samenwerking en bijdragen in de
vorm van
o Diensten en goederen
o Financiën
o Communicatie
o Netwerk
 Aan fondsen financiële bijdragen

Sint voor elk kind ontwikkelt daarvoor





Een website
Diverse communicatie media, zoals facebook, twitter, PR en drukwerk
Sponsor programma’s en events
Crowdfunding t.b.v. bijdragen van particulieren en bedrijven

Sint voor elk kind wordt bij de start up gesteund door











Een bevlogen bestuur
Een commissie van aanbeveling o.l.v. Burgemeester Margreet Horselenberg
De gemeente Lelystad
Schouwburg / theater De Agora
Flow-Media
Notaris Hak & Rein Vos
Fresh Focus
Extreme Media
Rotary Lelystad, en Rotary Batavia
En vele anderen

Sint voor elk kind
 Delen is een feest

