SintAnna ProDeo Stichting

- beleidsplan 2019 -

Inleiding
De Stichting wil hoofdzakelijk kansarmen, behoeftigen en eenzamen een kans
geven voor een moment uit hun situatie te treden door ze in of nabij de SintAnna in
Yerseke een activiteit aan te bieden. Dat kan zijn een overnachting, als opkikker na
een ziekbed, maar ook een diner georganiseerd voor meerderen, om bijvoorbeeld
het sociaal isolement te doorbreken.
De middelen die de Stichting daartoe heeft is het voormalig kerkgebouw SintAnna in
de Langeville in Yerseke. Daartoe gaat de Stichting op zoek naar sponsoren en
donateurs om deze activiteiten te financieren.
Termijn van het beleidsplan
Het beleidsplan wordt na 1 jaar geevalueerd.
Missie, visie en strategie
De Stichting is opgericht voortkomend uit de wens van de oprichters om om te zien
naar hun medemens en de SintAnna daarvoor als instrument te gaan gebruiken.
De Stichting wil in de toekomst niet enkel sponsoren vinden, maar ook donateurs die
gastenkamers en de zaal adopteren voor langere termijn, zodat de financiële
middelen geen beletsel vormen voor het organiseren van de activiteiten zoals die de
Stichting voor ogen heeft. De SintAnna als instrument bestaat al, de financiëring zal
plaatsvinden middels een actieve zoektocht naar sponsoren en donateurs, met de
inzet van ambassadeurs die de doelstellingen van de Stichting onderschrijven.
Doelstelling
De stichting heeft als doel:
het organiseren van diverse activiteiten in de SintAnna te Yerseke of haar nabije
omgeving voor eenzamen, kansarmen, zieken, herstellenden en/of
minderbedeelden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Strategie
De Stichting zal eerst op zoek gaan naar donateurs voor haar gastenkamers. Daarna
naar sponsoren om activiteiten in de zaal op de eerste verdieping voor haar
doelgroep te organiseren.
Huidige situatie
De Stichting heeft momenteel de toezegging voor een donatie van € 40.000 .
Hiervoor mag de Stichting een lift laten plaatsen, zodat de gastenkamers en de zaal
voor haar doelgroep toegankelijk wordt.

Activiteiten van de organisatie
De komende periode wordt gekenmerkt door het afleggen van bezoeken aan de in
Yerseke gevestigde bedrijven met de vraag voor het donateurschap.
Organisatie
De Stichting is gevestigd in Yerseke, Langeville 37, 4401 GL.
Telefonisch bereikbaar onder nummer +31 (0) 113 612 001 of +31 (0) 653 833 504.
Per mail via info@sintanna.com
De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 733 67028.
De ANBI status voor de Stichting is momenteel in aanvraag.
Het stichtingsbestuur bestaat uit Meinte Jorritsma (voorzitter), Maartje Keune (
secretaris) en Willy Dekker (penningmeester).
De Stichting heeft geen werknemers en zal draaien op vrijwillige inzet.
Financiën
Een overzicht van de financiën van de Stichting zullen jaarlijks op haar website
worden gepubliceerd in de laatste maand van het kalenderjaar, voor het eerst in
December 2019.

