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INLEIDING
Na de oprichting van de stichting in 2019 heeft het jaar 2020 voor stichting INCLUZE in het teken gestaan van
doorontwikkeling. De technische kant van de oprichting is gerealiseerd. Na wat aanpassingen in de
oprichtingsakte hebben we de ANBI status kunnen aanvragen en toegekend gekregen. De oprichting is dit jaar
goed voltooid.
Gedurende het jaar hebben we stappen gezet voor de doorontwikkeling van de stichting op onder andere
professionalisering van de Stichting . We zijn begonnen met twee bestuursleden en dit is uitgebreid naar vier
bestuursleden waardoor de draagvlak van de stichting groter werd. We hebben gezamenlijk nagedacht over
huisvesting en een kantoorruimte.
We hebben onze visie en missie helder gekregen en verder nagedacht over hoe we het meerjarenplan en de
jaarplannen vorm willen geven en waar de focus zal liggen. De inhoud en de wereld een mooiere plek te maken
was hierin leidend. De inhoudelijk procesmatige kant werd steeds helderder.
Aangezien een groot deel van onze visie ligt in internationalisering van de stichting hebben we in 2020 veel
voorbereiding gestoken in onze PR en Marketing campagne in Suriname. We zouden in 2020 naar Suriname
gaan en hadden gesprekken gepland met het onderwijs, ondernemers in verschillende domeinen en met
overheidsfunctionarissen. Door de COVID-19 pandemie is dit helaas niet door gegaan maar dit staat in de
planning voor 2021. De investering is niet voor niets geweest. De lijntjes gelegd zijn uitgezet en we zijn een
bekende naam geworden waardoor de basis voor internationalisering gelegd is.
Vanaf ongeveer de tweede helft van het jaar 2020 hebben we vier activiteiten georganiseerd en gedraaid.
De hart onder de riem pakketten
Verkiezingen speelgoed van het jaar 2020
Kerstgala
Weetje? Weetje!
Door bovenstaande activiteiten hebben we ook de eerste stappen binnen de PR en Marketing gezet. We
hebben shirts laten drukken met het logo van INCLUZE en stickers voor merchandise.
Stichting INCLUZE heeft dit jaar geïnvesteerd in vrijwilligers. We zijn op zoek gegaan naar vrijwilligers die een
belangrijke rol konden spelen binnen de uitvoering van activiteiten. We hebben inmiddels wat vrijwilligers die
veel betekent hebben tijdens de activiteiten en willen ons bestand aan vrijwilligers verder uitbreiden.
De grootste impact van INCLUZE is bij de kwetsbare, minder bedeelde oudere doelgroep geweest. Door middel
van de pakketten hebben we een verschil kunnen maken in het begin van de COVID-19 crisis. Dit is de basis
geweest voor het vervolg van INCLUZE. Het heeft ons voldoende lef gegeven om te geloven dat wij en verschil
kunnen maken. Verder hebben we feestvreugde gebracht door het organiseren van de kerstgala en weetje?
weetje! Als laatste hebben we het thema spelen landelijk onder de aandacht kunnen brengen door het
organiseren van speelgoed van het jaar.
Missie
Onze missie is het inspireren en aanboren van de eigen regie en kracht van alle burgers zodat zij een actieve
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Onze missie is het verbeteren, herstel dan wel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij
willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – kwalitatief
uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief.
Visie
Stichting INCLUZE vergroot participatie, zelfredzaamheid en bevordert actief burgerschap door de eigen
verantwoordelijkheid en inzet van de burgers te versterken zodat zij zelfstandig en met een sterk gevoel van
eigenwaarde invloed hebben op hun eigen leven en de samenleving.
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INCLUZE legt verbindingen op maat tussen burgers en de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale
ondernemers en andere organisaties. Stichting INCLUZE ondersteunt op maat de maatschappelijke vraag met
het oog op het versterken van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle burgers. INCLUZE
vergroot participatie en zelfredzaamheid van alle mensen in elke gemeente en bevordert ieders inzet en sociale
samenhang tot actief burgerschap waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de
samenleving.
INCLUZE werkt hierin samen met de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale ondernemers en
organisaties. Onze zorg besteed extra aandacht en begeleiding aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke
participatie en kwaliteit van leven. Bij INCLUZE vinden wij het belangrijk dat burgers een betekenisvol leven
kunnen leiden en een doel hebben in het leven. Zij hebben invloed op hun eigen leven en omgeving en
ontlenen daar een gevoel van eigenwaarde aan.

ORGANISATIE
Bestuurssamenstelling
INCLUZE kent het volgende orgaan:
• Bestuur
De Bestuursleden besturen de stichting.
Bestuur
•
•
•
•

Raoul White, voorzitter
Yolanda Peerwijk, penningmeester
Milton Caupain, secretaris
Lea van Kallen, bestuurslid

De bestuursleden hebben tot taak toezicht te houden op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen
de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het bestuur zich op het belang van de stichting.
De bestuursleden zijn belast met het besturen van de stichting hetgeen onder meer betekent dat deze
verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de activiteiten, de financiering, de
inzet van mensen en middelen en de dagelijkse leiding.
ANBI status
INCLUZE heeft de ANBI-status. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s kunnen
gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.
ANBI en vrijwilligerswe rk
De ANBI-status is belangrijk voor mensen met een WW-uitkering die bij INCLUZE als vrijwilliger aan de slag
willen. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder
ANBI status. INCLUZE heeft daarom de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst en gekregen.
Instellingen en organisaties komen in aanmerking voor de ANBI-status als:
• zij zich inzetten voor minstens 90% voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
• zij geen winstoogmerk hebben met hun nuttige activiteiten
• zij voldoen aan integriteitseisen.
• bestuurders of beleidsbepalers niet beschikken over het vermogen van de instelling.
• zij niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de
instelling/organisatie. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
• de beloning voor bestuurders beperkt is tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
• zij een actueel beleidsplan hebben.
• zij een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen hebben.
• geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk
doel.
• zij voldoen aan de administratieve verplichtingen.
• zij bepaalde gegevens publiceren op een website.
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Stichting INCLUZE wordt gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies en fondsen.
Verder richten wij ons op donateurs die geloven in onze visie en missie.

ACTIVITEITEN

Hart onder de riem pakketten
Stichting INCLUZE onderkent dat de COVID-19 crisis op een ieder haar uitwerking
heeft gehad. Vanuit humanitair opzicht is daarom het initiatief ontstaan een bijdrage
te leveren aan de bewoners in Amsterdam Zuidoost. Dit heeft geresulteerd in een
samenwerking met Present Good Care, AlmaZorg, Cordaan en Sjaja Zorg & Coaching,
waarbij stichting INCLUZE op 16 mei 2020 hart onder de riem pakketten heeft
uitgereikt aan de bewoners van Amsterdam Zuidoost.
Het doel was om de meest kwetsbare bewoners een hart onder de riem te steken en
ze te laten zien dat zij er niet alleen voor staan. Wij willen het verschil maken en zijn
er voor ze.
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Speelgoed van het jaar
Stichting INCLUZE organiseerde, samen met Stichting Swazoom Welzijn en Speelgoed van het jaar, de uitreiking
van de verkiezing Speelgoed van het jaar 2020. Stichting INCLUZE gelooft dat spelen essentieel is voor de
ontwikkeling van kinderen. De
speelmaterialen stimuleren o.a.
samenspel, creativiteit en probleem
oplossend vermogen. Het is
ontzettend belangrijk voor de
ontwikkeling van het lichaam, de
motoriek, het verstand, de
ontwikkeling van taal, van gevoelens,
fantasie, creativiteit en het eigen
zelfbeeld.
Tijdens het spelen leren we heel veel.
Dit is niet het doel van spelen maar
het gebeurt vanzelf door de
verschillende ervaringen die kinderen
opdoen waarbij zij nieuwe
vaardigheden aanleren. Omdat de
kinderen bezig zijn met spelen en het
ervaren als leuk waardoor het herhalen van het spelen en het oefenen hiervan als positief ervaren wordt
omdat zij dan nieuwe competenties ontwikkelen. Ongemerkt zorgt spelen ervoor dat leren, werken en
presteren verbonden worden met positieve gevoelens.
• Spelen is een recht
• Spelen is plezier
• Spelen is elkaar ontmoeten
• Spelen is ontdekken
• Spelen is ontwikkelen
Om te kunnen spelen is goed speelgoed nodig. Dit gunnen wij alle
gezinnen wereldwijd. Speelgoed kan namelijk op allerlei manieren
bijdragen aan de ontwikkeling van een kind en is ook heel waardevol in
de opvoeding van kinderen. Het spelen van spelletjes kan op een leuke
manier bijdragen aan een positieve band tussen gezinsleden.
Stichting INCLUZE wil zich inzetten voor de het recht op spel en vrije
tijd voor alle kinderen in de wereld. De ambassadeur van Unicef ‘Jurgen
Rayman’ en de voorzitter van Speel Goed Nederland ‘Marc Dorsman’
staan open om met INCLUZE deze kansen en mogelijkheden te
bespreken. Voor het bespreken van de kansen en/of mogelijkheden
staat ambassadeur van Unicef (Jurgen Rayman) in ieder geval open.
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Kerstgala
Stichting INCLUZE heeft een super leuke activiteit
georganiseerd voor het stadsdeel Amsterdam Zuidoost en
in samenwerking met Swazoom. De activiteit was meteen
de aftrap voor Midwinter Mokum waar we een Kerstgala
hebben georganiseerd. Op deze manier wil INCLUZE
bijdragen aan een fijne kerstvakantie voor de jeugd
waarbij niemand zich hoeft te vervelen. Door de COVID-19
pandemie zijn er weinig mogelijkheden geweest voor
onze jeugd om even te relaxen en te genieten. Tijdens
deze activiteit konden de kinderen hun mooiste kleding
aantrekken, samen eten en dansen en een fantastische
start van de feestdagen krijgen. Het grootste doel was om
de kinderen weer even een beetje geluk te geven in deze
moeilijke tijden. We zijn erg blij met het resultaat.
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Weetje? Weetje!
De tweede activiteit die wij
mochten organiseren voor
het stadsdeel Amsterdam
Zuidoost en in
samenwerking met
Swazoom was Weetje?
Weetje!

Dit was een activiteit specifiek voor jongeren. De
jongeren hebben een open dialoog gehouden en ervaringen met elkaar kunnen
uitwisselen over het onderwerp taboes herkennen en verbreken. Het was mooi om te
zien hoe oprecht en respectvol iedereen was en van elkaar hebben kunnen leren.
Op die manier hebben we de jongeren in hun kracht kunnen zetten. Zij hebben
handvatten meegekregen om sterker in hun schoenen te staan en te geloven in hun
eigen kracht.
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FINANCIËN
De jaarrekening is in een apart document terug te vinden namelijk ‘jaarrekening 2020’.

VOORUITBLIK
Het komende jaar willen we ons verder positioneren binnen Amsterdam en omstreken. Dit willen we doen
door een intensievere samenwerking met organisaties waar we het afgelopen jaar al mee samengewerkt
hebben en verder willen we ons aanbod zo uitbreiden dat we kunnen voldoen aan de vraag van de burgers.
De COVID-19 pandemie zal in de loop van 2021 minder maatregelen met zich meebrengen als we kijken naar
de vaccinatiegraad en de voornemens van het kabinet omtrent de verdere ontwikkeling. We verwachten dat de
effecten van de pandemie echter dan pas echt zichtbaar zullen worden. Er zullen burgers zijn die hun baan
kwijt zijn geraakt of geen baan hebben kunnen vinden, achterlopen binnen hun onderwijs of fysieke en
emotionele klachten overhouden aan het afgelopen 1,5 jaar. INCLUZE wil de burgers die hier het meeste last
van hebben ondersteunen en helpen waar nodig.
We willen ons bestaan en nieuw aanbod verbreden met de focus op de thema’s:
Spelen
Bewegen
Kunst en cultuur
Internationale projecten met de landen Suriname, Nederlandse Antillen, België en Afrikaanse landen
LVB doelgroep
We willen gaan onderzoeken of we een Stichting of onderneming in Suriname en/of de Nederlandse Antillen
kunnen oprichten om onze visie en missie makkelijker te kunnen verwezenlijken in die landen en zo meer
impact kunnen maken.
We willen een goede bedrijfsvoering organiseren door ook te kijken naar een grotere inzet van vrijwilligers en
stagiairs. Op die manier kunnen we voldoen aan onze maatschappelijke opdracht en burgers in hun kracht
zetten doordat we de maatschappelijke betrokkenheid bij de stichting vergroten.
En natuurlijk gaan we ten aller tijden verder met ons doel:

‘Make the world a better place’
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