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Beleidsplan Stichting Naast

1. INLEIDING

In dit beleidsplan legt Stichting Naast (hierna te noemen de Stichting) haar beleidsvoornemens voor 
de periode 31-12-2021 tot en met 31-12-2022 neer. 
 
Op 7 april 2005 werd de Stichting opgericht als Stichting Coke van Jou. Op 7 oktober 2008 werden 
de statuten gewijzigd en op 31 augustus 2017 zijn wederom de statuten gewijzigd door de naam van 
de stichting te veranderen in Stichting Naast.  
 
De Stichting wordt geleid door een uit vrijwilligers bestaand bestuur, die uit het bedrijfsleven komen 
en die een binding hebben met verslaving. De ondersteuning en begeleiding van cliënten wordt  
verzorgd door vrijwilligers, die alleen uit de verslavingszorg komen.  
Landelijke projectleider en hoofdbehandelaar is Clara Rus. 
 
Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de  
fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze  
factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. 
Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch. 
 
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar 
statutaire doelstellingen.  
 
De Stichting heeft ten doel:  

• het ondersteunen van mensen die leven in de directe nabijheid van een verslaafde; 
• het zorgen voor herkenning en erkenning van de problemen van de mensen uit de directe  

omgeving van de verslaafde; 
• het doen van onderzoek naar de ontwikkeling van en de effecten op de verslaafde en zijn  

omgeving; 
• en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt. 
 
De Stichting beoogt niet het maken van winst. 
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De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft zich altijd ingezet voor het  
nastreven van haar statutaire doelstelling. 

De Stichting hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit: 
• Subsidies en donaties; 
• Schenkingen, erfstellingen en legaten; 
• Alle andere verkrijgingen en baten. 
 
Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een balans en een staat van baten en 
lasten opmaken en deze op internet publiceren.

2. WERKZAAMHEDEN

Doelstelling:  
• Het ondersteunen van mensen die leven in de directe nabijheid van een verslaafde; 
• Het zorgen voor herkenning en erkenning van de problemen van de mensen uit de directe  

omgeving van de verslaafde; 
• Het doen van onderzoek naar de ontwikkeling van en de effecten op de verslaafde en zijn  

omgeving; 
• En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt. 
 
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen.  
Onze missie is vooral het creëren van een structureel en toegankelijk hulpaanbod voor de partners, 
familie en vrienden (naasten) van verslaafden.  
 
Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.  
 
Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van 1 januari 2011 te verkrijgen is middels een  
beschikking gehonoreerd. 
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Bestuur 
Het bestuur bestaat thans uit de navolgende personen: 
Voorzitter:  Dhr. R. B. Visser 
Secretaris:  Dhr. M. E. de Vries  
Penningmeester: Dhr. G. de Boer 

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de 
website. 
 
Voornoemd bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen 
om de doelstellingen van de Stichting uit te kunnen voeren. 
 
Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. 

Adviseur, opleider vrijwilligers: C. T. F. M. van der Vorst
 
Activiteiten 
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen. 
 
• Het bestuur van de Stichting heeft de intentie om 3 keer per jaar een bestuursvergadering  

te beleggen. 
• De Stichting organiseert informatiemiddagen, geeft individuele ondersteuning en  

telefonisch advies. 
• De Stichting organiseert workshops. 
• De Stichting maakt zich hard voor bewustwording rondom de problematiek van naasten  

van verslaafden.

3. WERVING VAN GELDEN
 
De Stichting hoopt vooralsnog financiële middelen te verkrijgen uit subsidies. Ook schenkingen, 
erfstellingen en legaten zijn welkom. Eventueel zelf gegenereerde inkomsten, hebben als enig doel 
eventuele tekorten op te vangen. 
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4. BEHEER VAN GELDEN 
 
De Stichting beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van bankrekeningen.  
 
Alle ontvangsten en uitgaven worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 
hebben.  
 
Het vermogen wordt beheerd in het bestuur.  
 

5. BESTEDING VAN GELDEN 
 
De  taak  van  het  bestuur  bestaat  er  vooral  in  om  ervoor  te  zorgen  dat  er  voldoende  geld  
besteed wordt aan de in de statuten genoemde doelstellingen. 
 
De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het  
beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt.  
 
Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning 
voor een aantal jaren worden opgesteld. 
 
Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt:  
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 

6. OVERIGE INFORMATIE 
 
Postadres:  Ellermanstraat 19, 1114 AK Amsterdam 
Telefoon:  070 - 416 17 81
E-mailadres:  info@stichtingnaast.nl
Website: www.stichtingnaast.nl


