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Groeien door te delen: de hulp of aandacht van de één,
kan het verschil maken voor de ander.
Met onze Stichting Groeien door te delen hebben wij een droom. Onze droom is dat wij met elkaar Nederland
net weer wat warmer maken. Een samenleving die meer naar elkaar omkijkt, waarin we groeien door te delen.
Vaak zijn het de kleine, menselijke gebaren die ertoe doen. Zo’n gebaar maken, dat kunnen we allemaal.
Boodschappen doen voor je buurman in de zorg, een praatje met de buurvrouw, meedenken met de
horecaondernemer die straks opnieuw begint of een bezoek aan iemand in een verzorgingstehuis. Samen kunnen
we veel meer dan we denken en komen we verder.
De één kijkt om naar de ander. De één kan het positieve verschil maken voor de ander en daarmee zichzelf.
Jij en ik worden wij.
Warme groet, Irene en Allard
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Groeien door te delen: de hulp of aandacht van de één,
kan het verschil maken voor de ander.

Groeien door te delen is een initiatief, een beweging, met als doel om te groeien als mens, als team, als bedrijf of
samenleving. Een ieder groeit om vervolgens weer meer te delen met een ander. Elke dag een beetje beter,
leuker, wijzer of mooier. Delen in de vorm van aandacht voor elkaar. Elkaar steunen, helpen of simpelweg even
wat aandacht geven. En als je groeit, ga je makkelijker delen en als je deelt, groei weer. Een positieve spiraal die
niet meer is te stoppen. Voordat je het weet is je team, je bedrijf, je straat of zelfs heel Nederland een warmere
plek om te zijn.
In 2020 werd de stichting Groeien door te delen opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 2021 –2025
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke
inspanning in de genoemde periode.

01-01-2021

Beleidsplan

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
Stichting Groeien door te delen is een beweging om te stimuleren dat wij meer naar elkaar omkijken. Dit als
tegengeluid voor de steeds sterkere mate van individualisering in onze maatschappij. Dit laatste heeft tot gevolg dat
eenzaamheid onder ouderen toeneemt, er steeds meer zwerfkinderen zijn, het aantal daklozen toeneemt, jongeren
eerder depressief raken of het aantal burn-outs bovengemiddeld hoog is.
De reikwijdte van de Stichting is enkel en juist alleen Nederland.
Het is een meerjarenplan. Met een voor dusver oneindige horizon.
De Stichting heeft hoofdzakelijk 2 doelstellingen:
1. Het positief stimuleren van de bewustwording in de samenleving dat men meer naar elkaar kan en mag omkijken.
De aandacht van de één kan het verschil maken voor de ander. Meer betrokkenheid onder de mensen. Elkaar tips
geven, ervaringen uitwisselen, een helpende hand uitsteken of simpelweg eens vragen hoe het met de ander gaat.
2. Geld inzamelen voor de kwetsbaren in de samenleving. Met dit geld kunnen projecten worden uitgevoerd om deze
kwetsbaren te ondersteunen, te coachen of richting te geven.
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De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
Onder meer de volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd ter promotie van het gedachtegoed
- In mei 2021 verschijnt het boek Groeien door te delen
- Theatershows Groeien door te delen LIVE zullen in het land worden uitgevoerd
- Een korte film Groeien door te delen wordt gemaakt
- Podcasts Groeien door te delen worden opgenomen onder begeleiding van Topcast Media
- Een vernieuwde website Groeien door te delen is in de maak (www.groeiendoortedelen.nl)
- Columns en blogs worden geschreven in het licht van Groeien door te delen
- Bijdrage leveren aan projecten waarbij jongeren worden gecoacht in het kwetsbaar opstellen en met elkaar de
dialoog aan te gaan
- Alle uitingen en promotiematerialen zullen worden gedeeld via de Sociale kanalen (Facebook, Instagram, Linkedin,
Twitter, etc.)
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De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
Op dit moment is gestart met een samenwerking met de Gelukskoffer.
De inkomsten in 2021 op basis van boekverkoop worden gedoneerd aan dit goede doel.
De activiteiten van de Gelukskoffer kennen vele paralellen aan het gedachtegoed van Groeien door te delen, vandaar
deze keuze. Dit goede doel is op eigen initiatief gekozen. Er liggen geen banden tussen Gelukskoffer of onze Stichting.

Regenboogstraat 1 B
1411 RD Naarden Vesting
Telefoon:
+31 85 8771659
E-mail:
info@gelukskoffer.nl

Gelukskoffer: De les van je leven
Lessen in persoonlijke ontwikkeling
Kinderen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en ontdekken hun
eigen invloed op geluk.
7 thema’s keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken,
dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk
doorgeven.
Onderzoek laat zien dat kinderen na de lessen een positiever zelfbeeld
en een sterk verbeterde sociale omgang hebben.
Ruim 30.000 leerlingen hebben Lessen in geluk gevolgd.

Per jaar, per activiteit op het gebied van Groeien door te delen (dus bijvoorbeeld boekverkoop of theatershows)
wordt een goed doel uitgekozen in lijn met de doelstelling van de stichting.

Te denken valt in de toekomst aan donaties voor Buurtgezinnen, Voedselbanken, Businessmeetstreet of Het
Vergeten Kind.
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De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
Op middellanger termijn van twee tot drie jaar is de ambitie van de Stichting om rechtsreeks het verworven geld in te
zetten voor eigen projecten. Uiteraard in lijn met de doelstelling van de Stichting. Te denken valt aan het op weg helpen
van kwetsbare jeugd in onze samenleving. Exacte uitvoering wordt nog onderzocht. Tot die tijd gaan alle inkomsten en
donaties naar goede doelen als de Gelukskoffer.
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De wijze van verwerving van inkomsten
De activiteiten die zullen worden uitgevoerd ter promotie van het gedachte goed of om inkomsten te werven zijn de
volgende in willekeurige volgorde:
- Verkoop van oranje armbandjes
- Het boek Groeien door te delen wordt uitgebracht medio 2021. De extra
opbrengst van minimaal euro 5 per boek zal worden gedoneerd aan de
Stichting Groeien door te delen.
- Theatershows Groeien door te delen LIVE in het land worden uitgevoerd vanaf
najaar 2021 en verder
- Losse donaties mogelijk via donatiebutton op de eigen website
- Er zijn ideeën voor een kinderboek Groeien door te delen, een vrouwen variant
op het huidige boek. De extra inkomsten worden eveneens gedoneerd aan de
Stichting
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Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
De Stichting en daarmee haar vermogen wordt beheerd door
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Dhr. G. Van Wageningen

Dhr. A.B. Droste

Dhr. R.P. Staat

Torenlaan 17

Vliegheiweg 31

Boslaan 31

1402 AT Bussum

1272 PJ Huizen

1405 CA Bussum

Geb.: 15-2-1971

Geb.: 21-3-1972

Geb.: 24-12-1968

Er zijn geen bezoldigen voor de bestuurders of anderszins. Alles is vrijwilligerswerk.
De jaarrekening opgesteld door Oliemans Accountants wordt gecontroleerd door een kascommissie van vrijwilligers,
gerekruteerd uit ons vaste donateursbestand.
De bankrekening is onder gebracht bij de ABN Amro
Voor elke besteding is dubbele autorisatie verreist van minstens 2 bestuursleden.
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Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

01-01-2021

Stichting Groeien door te delen

Stichting Groeien door te delen

2021 Begroting

2022 Begroting

BATEN
boek Groeien door te delen
donaties
theater

20.000
10.000

25.000
20.000
30.000

Totaal baten

30.000

70.000

LASTEN
Promotiekosten
Accountantskosten
Administratiekosten

2.500
1.000
500

2.500
1.000
500

Kosten

4.000

4.000

RESULTAAT

26.000

66.000

RESULTAATSBESTEMMING

Gelukskoffer

Toevoeging/onttrekking aan:

-26.000

Nog te bepalen: Gesprekken lopen
met initiatieven als Buurtgezinnen,
Voedselbanken of bijvoorbeeld Het
Vergeten Kind
-66.000

Overige reserves
Totaal

0
0

0
0
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Additionele gegevens
Stichting Groeien door te delen
RSIN of fiscaal nummer: 861168409
Post- en vestigingsadres: Vliegheiweg 31, 1272 PJ, Huizen
Telefoonnummer of e-mailadres : allard@groeiendoortedelen.nl
Kamer van Koophandel:77846877
Bankrekening: IBAN NL90ABNA0581113330
Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders en beleidsbepalers
Voorzitter: Giel Jurriaan van Wageningen
Secretaris: Allard Bernard Droste
Penningmeester: Ronald Pieter Staat
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