Jaarverslag 2005

Voorwoord

Stichting Elkrijk is opgericht in april 2005 met als doel een
leefgemeenschap op te zetten en in stand te houden waar mensen zonder
en met een beperking op grond van handicap, ziekte of ouderdom
samenleven op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde
verantwoordelijkheid.
Het bestuur heeft de eerste maanden van het bestaan van Stichting
Elkrijk vooral benut voor het opzetten van een adequaat functionerende
organisatie en voor het uitwerken van de plannen. In het komende jaar
zal de nadruk veel sterker liggen op externe contacten. Dan zal blijken in
hoeverre de plannen ook bij anderen weerklank zullen vinden. De eerste
indrukken zijn wat dat betreft positief.

Jean Jamin
voorzitter
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Oprichting
Op 18 april 2005 is te Eindhoven ten kantore van notaris
mr. J.H.G.M. Teeuwen de Stichting Elkrijk opgericht door
Marja van Melis en Marianne van Hoof.
In de naam Elkrijk is iets terug te vinden van waardering voor diversiteit,
die een samenleving versterkt en haar levendigheid vergroot. Elkrijk
verwijst naar een plek waar ieders eigenheid (een) plaats kan vinden. Een
plek waar voor iedereen kansen worden gecreëerd om zich te kunnen
ontplooien.

Aanleiding en ontstaan
De ideeën van een paar ouders van kinderen met een beperking hebben
de aanleiding gevormd voor het concept dat door Stichting Elkrijk is
ontwikkeld. De ouders van het eerste uur hebben in een vroeg stadium
verbreding gezocht bij maatschappelijk geëngageerde personen die vanuit
zeer verschillende achtergronden bereid gevonden konden worden om een
rol te gaan spelen bij het realiseren van de plannen van Stichting Elkrijk.
Bij het ontstaan van de stichting zijn verschillende factoren van invloed
geweest:
*

De plannen zijn ontstaan uit een combinatie van doorleefde
werkelijkheid (realiteit) en idealisme;

*

De drijfveer is een eigen kijk op mogelijkheden van mensen met en
zonder een functiebeperking en hun plaats in de samenleving;

*

De wens om iets nieuws tot stand te brengen met een
duurzaam en toekomstgericht karakter, waarbij niet slechts de
problemen van vandaag worden opgelost, maar ook die van morgen
worden voorkomen, heeft een grote rol gespeeld.
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Stichting Elkrijk stelt zich ten doel:
•

Eén of meer kleinschalige leefgemeenschap(pen) op te richten en in stand te
houden, waar mensen zónder en mét beperkingen – op grond van handicap,
ziekte of ouderdom – samenleven.

•

De hulp die mensen met een beperking binnen de leefgemeenschap(pen)
nodig hebben in hun dagelijks leven waar mogelijk te laten bieden door
medebewoners, vrijwilligers en stagiaires. Professionele zorg wordt daarnaast
ter aanvulling ingekocht en wanneer een bepaalde deskundigheid,
bevoegdheid of vakkennis nodig is.

•

Passende ontwikkelingsgerichte dagbesteding te bieden aan mensen met een
beperking. Onder meer op het gebied van kunstzinnige vorming, natuur,
milieu, landbouw, recreatie, en vrije tijdsbesteding.

•

Onbetaalde en waar mogelijk betaalde arbeidsplaatsen te bieden aan mensen
met een arbeidshandicap en het geven van de daarbij benodigde
ondersteuning.

•

Een zodanig beleid te voeren dat onbetaald werk binnen Elkrijk voor de
betrokken vrijwilligers en stagiaires aantrekkelijk is.

•

Het sociale netwerk van bewoners van de leefgemeenschap(pen) en van
deelnemers aan de dagbesteding actief in te schakelen, zo nodig uit te
bouwen én in stand te houden, zodat elke bewoner / deelnemer mensen met
een speciale betrokkenheid bij zijn / haar persoon als ondersteuning ter
beschikking heeft.

•

Uiteenlopende educatieve activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van mensen
met een beperking, vrijwilligers, stagiaires en overige geïnteresseerden.

•

Het samengaan van mensen met en zonder beperkingen te bevorderen door
het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

•

Hulp en ondersteuning aan mensen met een beperking zodanig vorm te
geven dat de persoon en zijn / haar onafhankelijkheid daardoor zoveel
mogelijk wordt versterkt.

•

Een levenshouding uit te dragen waarbij het positieve wordt benut,
gerichtheid bestaat op mogelijkheden, met respect voor de natuur als geheel
en voor ieders natuur afzonderlijk.

•

Voortdurend te werken aan verbetering van de kwaliteit van haar activiteiten
en de nieuwe inzichten die dit oplevert middels voorlichting uit te dragen,
zodat anderen daar gebruik van kunnen maken.

•

Middels samenwerking(sverbanden) lokale en regionale inbedding te
bevorderen en de basis en draagkracht van Elkrijk te vergroten.

•

Het verwerven van registergoederen en voorts al hetgeen met het
vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
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Organisatievorm
Stichting Elkrijk is in de loop van het jaar 2005 opgericht en verkeert
derhalve nog in de startfase. Een bestuur bestaande uit vijf personen gaf
in dit verslagjaar leiding aan de stichting. Het bestuur liet zich daarbij
adviseren door vier personen die vanuit verschillende vakgebieden kennis
konden inbrengen en als adviseur betrokken waren bij Stichting Elkrijk. In
het bestuur bestond in 2005 een vacature voor de functie van
penningmeester. Deze functie werd tijdelijk waargenomen door de
secretaris.
Naast bestuursleden en adviseurs waren ook anderen in 2005 betrokken
bij Stichting Elkrijk of actief werkzaam voor de stichting op verschillende
terreinen.

Activiteiten
Een overzicht van de belangrijkste activiteiten die vanuit Stichting Elkrijk
in 2005 zijn ondernomen:

• Bestuursoverleg

Het bestuur is vijf maal bijeen geweest. Het eerste overleg vond
plaats bij een bestuurslid thuis. Latere bijeenkomsten konden met
toestemming van Fontys Hogescholen ‘s avonds in het gebouw aan
de Fliednerstraat gehouden worden. In december kreeg Elkrijk
officieel toestemming van Fontys Hogeschool Sociale Studies om
voortaan voor bestuursoverleg kosteloos gebruik te blijven maken
van de faciliteiten.

• Tussenstanden

Om de interne communicatie goed op gang te houden wordt door de
secretaris met enige regelmaat de actuele stand van zaken
doorgegeven middels een digitale nieuwsbrief, de “Tussenstand”. Dit
medium gaat naar bestuursleden en adviseurs. In 2005 is de
Tussenstand vier maal uitgebracht.
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• Presentatie

In oktober heeft Stichting Elkrijk een eerste presentatie over haar
plannen gehouden op een avond georganiseerd door de VOGG
(belangenvereniging van ouders en familieleden van mensen met
een verstandelijke beperking) in het kader van een cyclus over
Wonen.

• Ontwikkeling logo en huisstijl

In samenwerking met Jan Vriends, grafisch vormgever en eigenaar
van Mad Dog Productions, zijn het logo van Stichting Elkrijk en de
eigen huisstijl ontwikkeld. Jan Vriends heeft hierbij kosteloos
uitstekend werk geleverd.

• Drukwerk

Briefpapier, envelop, visitekaartjes en folder zijn gerealiseerd.
Jan Vriends heeft de drukwerkbegeleiding hierbij voor zijn rekening
genomen. Het drukwerk levert bij voortduring positieve reacties op.

• Website

Met het ontwikkelen van een website is een begin gemaakt in
samenwerking met Erik Bolwerk van Bolweb Webdesign.

• Afstudeer-Projecten t.b.v. Stichting Elkrijk

In december is een aanvraag ingediend bij de opleiding Sociale
Studies van Fontys Hogescholen voor twee grote afstudeerprojecten
ten behoeve van Stichting Elkrijk. Studenten studeren hierbij af op
opdrachten die zij aangeboden krijgen vanuit het werkveld. Voor
Stichting Elkrijk gaan in 2006 twee groepen studenten aan de slag.
Een projectgroep zal zich toeleggen op het verrichten van een
behoeftenonderzoek. De andere projectgroep zal zich bezig gaan
houden met de organisatie van en communicatie rond
informatiebijeenkomsten georganiseerd door de Stichting Elkrijk.

• Studiedag Social Return On Investment (SROI)

Enkele bestuursleden hebben in december een studiedag
bijgewoond die was georganiseerd door de Start Foundation rond
Social Return On Investment (SROI). SROI-meting gaat een steeds
belangrijkere rol spelen in de wereld van de goede doelen om
financiers aan te trekken en te interesseren om een bijdrage te
leveren in enigerlei vorm.
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Mijlpalen

24-02-05 Domeinnamen Elkrijk (.nl, .org, .com) geregistreerd
18-04-05 Oprichting Stichting Elkrijk
22-04-05 Inschrijving Kamer van Koophandel (nr. 17176840)
30-04-05 Elkrijk mailadres operationeel (info@elkrijk.nl)
20-05-05 Rabobank rekening geopend t.n.v. Stichting Elkrijk
26-05-05 Eerste bestuursvergadering van Stichting Elkrijk
01-07-05 Postbus (525, 5600 AM Eindhoven) toegekend
02-07-05 GSM voor Elkrijk aangeschaft (06 45104561)
04-07-05 Faxnummer toegekend (0847 176720)
14-10-05 Logo en huisstijl gereed
24-10-05 Drukwerk gereed (folder, visitekaartjes, envelop, briefpapier)
26-10-05 Naam en logo gedeponeerd bij Merkenbureau
27-10-05 Eerste presentatie gehouden op thema-avond VOGG
21-12-05 Officiële toestemming Fontys gebruik vergaderruimte
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Bestuur
Het bestuur van Stichting Elkrijk bestond op 31 december 2005 uit de
volgende personen:
Jean

J.H.A.C. Jamin………………………………………………………………………voorzitter

Marja

M.M. van Melis……………………………………………………………………secretaris

Jeanet

J.A. in ’t Veld - Schimmel………………………………………………bestuurslid

Emiel

A.J.A. van Melis…………………………………………………………………bestuurslid

Anneke

A.E.I.J. Zeijlstra - Rijpstra……………………………………………bestuurslid

Voor de functie van penningmeester bestond een vacature, die werd
waargenomen door de secretaris.

Adviseurs
De groep adviseurs van Stichting Elkrijk bestond op 31 december 2005 uit
de volgende personen:
Marianne
Rob

J.A.M. van Hoof…………………………………………………….medeoprichter

R.J. Wegner………………………………………ondernemer / adviseur financiën

Jan-Hein
Egbert

J.H. Zeijlstra…………………………………………adviseur juridische zaken

E.G. Slot………………………………………………………………………adviseur PGB
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Financieel Jaarverslag 2005

De inkomsten van Stichting Elkrijk bestonden in 2005 uitsluitend uit
giften van oprichters en enkele vrienden.
De uitgaven van Stichting Elkrijk bestonden in 2005 uit:
oprichtingskosten; bankkosten; huur postbus; inschrijving en uitreksels
Kamer van Koophandel; drukwerkkosten; deponering naam en logo bij
Merkenbureau; aanschaf GSM.
Zie voor balans en resultatenrekening volgende pagina. Met dank aan
de heer H. Hosewol voor de uitwerking hiervan.
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Dankwoord

Bestuursleden en adviseurs verrichten hun werkzaamheden voor Stichting
Elkrijk als onbetaalde vrijwilligers. In 2005 waren er zelfs geen financiële
middelen beschikbaar voor vergoeding van hun onkosten.
Jan Vriends / Mad Dog Productions heeft fantastisch werk geleverd bij het
ontwikkelen van het logo en de huisstijl en bij het begeleiden van het
drukwerk. Dat deed hij geheel belangeloos.
Fontys Hogescholen stelde kosteloos vergaderruimte en bijbehorende
faciliteiten ter beschikking ten behoeve van het overleg van bestuur en
adviseurs.
De heer H. Hosewol was behulpzaam bij het verwerken van de jaarcijfers.
Erik Bolwerk van Bolweb Webdesign heeft een begin gemaakt met het
bouwen van een website voor Stichting Elkrijk, wetend dat onze stichting
voorlopig nog even geen financiële middelen heeft om hem te betalen.

Elkrijk zou zonder de inzet van dergelijke mensen niet zo’n voortvarende
start hebben kunnen maken. Een start die vertrouwen geeft in de
toekomst…

© Stichting Elkrijk, april 2006
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