Naam van de instelling: stichting Vluchtelingkinderen
RSIN/fiscaal nummer: 817378649
Adres: Bosstraat 1, 3971 XA Driebergen
Doelstelling:
- Financiële en praktische ondersteuning t.b.v. de studie van asielzoekersen vluchtelingenkinderen;
- Bevorderen van participatie en integratie van nieuwkomers;
- Financieel ondersteunen van statushouders bij gezinshereniging.
Hoofdlijnen van het beleidsplan:
1. Het begeleiden en financieel ondersteunen van asielzoekers en statushouders om hun
opleidingskansen te vergroten.
2. Het verder ontwikkelen van de leer- werkplaatsfunctie van de Eurowinkel
3. Versterking van de samenwerking tussen de Eurowinkel, De Inloop, Taalcoaching
Heuvelrug, Prima Perspectief en Repair Café, vanaf 1 januari 2018 onder één dak in de
kerk aan de Oranjelaan, om het proces van participatie en integratie te versnellen.
4. Het stimuleren van de betrokkenheid van de lokale bevolking bij de activiteiten die in
de kerk aan de Oranjelaan gaan plaatsvinden.
Functies en namen van de bestuursleden:
Jan Mooij
voorzitter
Jef Helmer
secretaris
Fred Jansen
penningmeester
Laurens Touwen
algemeen lid
Mijke Schoonmade-van Leeuwen algemeen lid
Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuursleden hebben
recht op vergoeding van kosten die zij in de uitoefening van hun functie gemaakt hebben.
De bedrijfsleider van de Eurowinkel ontvangt op contractbasis een vergoeding voor de
gewerkte uren.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
De Eurowinkel
Om de financiën te verkrijgen voor het realiseren van haar doelstellingen heeft de stichting in
2006 de Eurowinkel gestart. Dit is een maatschappelijk gedragen initiatief, d.w.z. kleding,
boeken en andere kleine spullen worden belangeloos gegeven aan de stichting.
In 2016 hebben 22 vrijwilligers (voor 90% asielzoekers en statushouders) zich ingezet voor
de sortering, de verkoop in de winkel, de organisatie en administratie en het beheer van een
kantine. De stichting creëerde hiermee 22 leer- werkplaatsen en kon € 26.000,- aan stage
vergoedingen uitkeren. In 2016 zijn 30 asielzoekers en vluchtelingen begeleid in hun weg
naar een opleiding; zij hebben hiervoor financiële ondersteuning ontvangen. In totaal
was hiermee € 38.500,- gemoeid. Als tegemoetkoming in de onkosten voor gezinshereniging
heeft de stichting in 2016 € 31.700,- uitgegeven aan 300 statushouders.

Nauwe samenwerking met partners
In het pand van de Eurowinkel zijn ook gehuisvest:
1. Taalcoaching Heuvelrug, om de taal beter te leren spreken, schrijven en lezen
2. De Inloop, voor mensen die hun interesses en talenten delen
3. De Verleiding om mensen die lange tijd werkloos zijn te ondersteunen in het verkrijgen
van werk
4. het project Prima Perspectief dat asielzoekers en statushouders helpt met zinvolle
tijdsbesteding (in vrijwilligerswerk).
De combinatie van deze functies wordt door alle partijen als zeer vruchtbaar ervaren: de
lijnen zijn kort en de drempel is laag.
Financiële verantwoording:
Zie hiervoor op onze website de jaarrekening 2016, waarvoor de accountant een
samenstellingsverklaring heeft afgegeven.

