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Dit beleidsplan is vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 23 november 2021 .

1.

Voorwoord

Ten tijde van de totstandkoming van dit beleidsplan is Nederland wederom zwaar getroffen
door de aanhoudende coronapandemie. Sociale contacten hebben hier sterk onder te lijden
en veel geplande evenementen kunnen niet doorgaan. Dit alles heeft ook vergaande
consequenties voor Stichting Bowie. Heel veel activiteiten die in voorgaande jaren wel tot
uitvoering kwamen, moeten nu noodgedwongen achterwege blijven. Niettemin heeft het
bestuur besloten de begeleiding van mensen met schulden, al dan niet op afstand, door te
laten gaan. Dit geldt ook voor de bezorging van de boodschappenmand die om de veertien
dagen bij de mensen thuis wordt afgeleverd.

2.

Inleiding

In dit beleidsplan legt de stichting Financiële Begeleiding BOWIE (Budget Ordenen Wierden –
Enter), hierna te noemen Stichting BOWIE, te Wierden haar beleidsvoornemens neer voor
2022. Voor de uitvoering van deze beleidsvoornemens is geld nodig. Hiervoor is Stichting
BOWIE afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties.
Ter illustratie: Stichting BOWIE kon in 2011 met haar werkzaamheden beginnen door
financiële bijdragen van de diaconieën en caritasinstellingen van de plaatselijke kerken.
Subsidies van de gemeente Wierden en donaties uit het projectenfonds van de Rabobank
zijn daarna een belangrijke stimulans geweest om het werk verder uit te bouwen. Bijzondere
dank is Stichting BOWIE in dit kader ook verschuldigd aan Stichting Marie te Wierden en
Stichting Mensen voor Mensen te Vriezenveen alsmede de Roetgerink Foundation te Enter,
de Heutink Foundation1 in Rijssen, de Werkgeversvereniging van Wierden en de serviceclubs
Lions en Rotary.
De verschillende kerkgenootschappen in Enter en Wierden steunen Stichting BOWIE jaarlijks
met een financiële bijdrage. De basisscholen in Enter en Wierden zamelen regelmatig
boodschappen in.

1

De Heutink Foundation is in 2016 opgericht door Jessica Heutink. Jessica geeft samen met haar man Henk
Fokke leiding aan het familiebedrijf Heutink dat al meer dan 105 jaar schoolmaterialen aan kinderopvang,
basisscholen en voortgezet onderwijs levert. Jessica: “De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor destijds mijn
particuliere stichting Vang j Droom. Die is er voor minder kansrijke kinderen in de regio Salland en Twente. We
vingen individuele dromen, die voor deze kinderen op dit moment niet te realiseren zijn door hun naaste
omgeving. Daarnaast organiseerden we groepsactiviteiten en steeds stond de beleving centraal. Steeds vaker
kwam de vraag naar groepsactiviteiten en ook vanuit ons bedrijf Heutink worden prachtige projecten
aangedragen die ik met Vang je Droom niet kon ondersteunen. Hieruit is de Heutink Foundation ontstaan. Een
stichting die door middel van groepsactiviteiten op het gebied van kunst en cultuur wil bijdragen aan de
positieve ontwikkeling van kinderen. Mooie herinneringen creëren!”

Ook andere instanties hebben het werk van Stichting BOWIE de afgelopen jaren gesteund,
niet alleen financieel maar ook in natura. En ze doen dat nog steeds. Zo levert één van de
supermarkten in Wierden gratis de overgebleven vlees- en visproducten en één van de
bakkers het overtollige brood, alles diep ingevroren. Andere ondernemers geven regelmatig
geld. Enkele jaren geleden heeft Stichting BOWIE bij de kerkgenootschappen in Enter en
Wierden een donateursactie gehouden. Veel mensen hebben hierop gereageerd met een
eenmalige gift of de toezegging voor een jaarlijkse bijdrage.
Niet onvermeld mag blijven, dat er ook anonieme weldoeners zijn die Stichting BOWIE
financieel steunen, omdat ze het werk van de stichting een warm hart toedragen maar zich
hier niet voor op de borst wensen te kloppen. Hoewel ze dus onbekend willen blijven, wil
Stichting BOWIE ze hier op deze plaats toch zeer hartelijk voor bedanken.
Voor de continuering van haar werkzaamheden is Stichting BOWIE dus voornamelijk sterk
afhankelijk van externe geldschieters. Maar ze organiseert ook zelf allerlei activiteiten om
aan geld te komen. Zo laat Stichting BOWIE jaarlijks haar gezicht zien bij de Wierdense
Zomerfeesten (Wiezo) en op de kerstmarkten in Enter en Wierden. Ook wordt elk jaar geld
ingezameld bij de plaatselijke supermarkten.

3.

Oprichting en doelstelling

Stichting BOWIE is opgericht bij notariële akte verleden op 23 december 2011. Het
werkgebied van de stichting beslaat het gehele grondgebied van de gemeente Wierden. Bij
het uitzetten van het te voeren beleid baseert Stichting BOWIE zich op haar statutaire
doelstelling.
De doelstelling luidt als volgt:
Stichting BOWIE heeft ten doel het begeleiden van personen/huishoudens die moeite
hebben om hun financiën op orde te maken en te houden en die daarom gebruik wensen te
maken van een budgetmaatje die hen daarbij helpt. Tevens heeft de stichting ten doel om
personen/huishoudens, mits ze voldoen aan door de stichting opgestelde voorwaarden,
materieel te ondersteunen met boodschappenmanden.
Iedere inwoner van de gemeente Wierden die geholpen wil worden bij het regelen van zijn
financiën of in aanmerking wil komen voor een boodschappenmand, kan een beroep doen
op Stichting BOWIE. Ras, geloof of levensovertuiging speelt hierbij geen rol. Ook maakt het
niet uit of iemand man of vrouw is, alleenstaand is of samenwoont.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van Stichting BOWIE komen met
elkaar overeen. Met de werkzaamheden van de stichting wordt het algemeen belang
gediend. De Belastingdienst heeft stichting BOWIE met ingang van 23 december 2011 als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van de wet inkomstenbelasting 2001
aangemerkt, hetgeen fiscale voordelen met zich meebrengt bij erven, schenken en giften.
Deze status blijft gelden zolang Stichting BOWIE aan de eisen voor een dergelijke instelling
blijft voldoen.

4.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting BOWIE bestaat op 1 januari 2022 uit de volgende personen:

5.

•

B.H. (Henk) Weiden te Wierden, voorzitter

•

H.J. (Henk) Pasman te Wierden, secretaris

•

M.J.H.J. (Mieke) Stegeman - Blokvoord te Wierden, penningmeester

•

G.H. (Gerrit) Assink te Enter

•

G.F.L. (Gerard) Braamhaar te Enter

•

H. (Henk) Jansen te Wierden

•

Hendrika Hermina (Erna) Klaassen - Hasselo te Wierden

•

G.M. (Gerrit) Krommendijk te Wierden

•

M.A.H. (Miranda) ter Weele - Kamphuis te Enter

Werkzaamheden

Stichting BOWIE zet zich krachtig in om uitvoering te geven aan haar statutaire doelstelling.
Deze doelstelling is tweeledig.
De eerste doelstelling houdt het volgende in. Door het inzetten van schuldhulpmaatjes biedt
Stichting BOWIE hulp in de vorm van begeleiding en morele ondersteuning aan mensen die
problemen hebben met het op orde houden van hun financiën. Ze zijn voor deze mensen de
rots in de branding.
Het bestuur heeft zich tot taak gesteld om het aantal schuldhulpmaatjes op peil te houden
en zo nodig uit te breiden, zodat mensen met financiële problemen in de gemeente Wierden
in aanmerking kunnen blijven komen voor hulp van Stichting BOWIE. Hiervoor wordt nauw
samengewerkt met de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, officiële instanties zoals de
gemeente Wierden en de Stadsbank Oost Nederland, en andere organisaties in het sociaal
domein.
In het begin van haar bestaan heeft Stichting BOWIE een 20-tal vrijwilligers tot gecertificeerd
schuldhulpmaatje laten opleiden. In de loop der jaren hebben enkele schuldhulpmaatjes hun

werkzaamheden voor Stichting BOWIE om persoonlijke redenen moeten beëindigen. Hier
staat tegenover, dat zich ook steeds weer nieuwe vrijwilligers aangemeld hebben. Stichting
BOWIE is er alles aangelegen om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden, ook
in 2022. Scholing en bijscholing van de maatjes zijn hierbij van cruciaal belang.
Sinds enkele jaren heeft Stichting BOWIE een vaste column in weekblad De Wiezer. Doel
hiervan is de inwoners van de gemeente Wierden bekend te maken met het werk van de
schuldhulpmaatjes en mensen te bewegen hulp in te roepen als ze geldzorgen hebben. Het
motto hierbij luidt: “Een toekomst zonder schulden is echt mogelijk. Voorkom dat het erger
wordt en vraag zo snel mogelijk hulp. Want samen lukt ‘t”.
De tweede doelstelling betreft de boodschappenmand. Een team van zo’n 20 enthousiaste
vrijwilligers zorgt ervoor, dat mensen met een inkomen op minimumniveau elke twee
weken een pakket levensmiddelenpakket thuis bezorgd krijgen, geheel en al gratis.
Om voor een boodschappenmand in aanmerking te komen moeten hulpvragers qua
inkomen aan strenge eisen voldoen. Maatstaf hiervoor is het leefgeld dat overblijft na aftrek
van alle vaste lasten. Het inkomenscriterium is momenteel:
€ 250 per maand voor een alleenstaande zonder kinderen;
€ 100 per maand voor elke volwassene meer; € 100 per maand
voor elk kind onder de 18 jaar.
Voor een alleenstaande ouder met drie kinderen bedraagt de inkomensgrens dus € 550 per
maand. Hetzelfde bedrag geldt voor een gezin bestaande uit man, vrouw en twee kinderen.
De boodschappenmand wordt bij gelijkblijvende omstandigheden in principe gedurende drie
jaar bij de mensen bezorgd. Maar het wil tijdens deze periode nog wel eens voorkomen, dat
iemand het financieel wat beter krijgt en zijn inkomen boven de norm uitkomt. In zo’n geval
wordt de bezorging nog een half jaar voortgezet, mits elke maand € 60 gespaard wordt. Dit
wordt na drie maanden gecontroleerd. Deze regeling geldt ook voor mensen die uit de
schuldsanering komen.
Elke inwoner van Enter of Wierden die in 2022 een boodschappenmand nodig heeft, krijgt
hem. Daar is voldoende geld voor in kas.

6.

Samenwerking met andere instellingen en instanties

Stichting BOWIE is opgericht door de gezamenlijke kerken in de gemeente Wierden. Een
goede samenwerking met de diaconieën en caritasinstellingen van die kerken is blijvend
nodig.
Stichting BOWIE streeft een intensieve samenwerking na met de gemeente Wierden, de
Stadsbank Oost Nederland en andere organisaties die zich in in deze gemeente bezighouden

met sociale hulpverlening, zoals de stichting Maatschappelijk Werk Noordwest Twente. Ook
wordt regelmatig op incidentele basis samengewerkt met woningstichting Reggewoon, de
werkgeverskringen in Enter en Wierden alsmede de Lions en Rotary. Deze serviceclubs
plaatsen elk jaar een Wensboom op de kerstmarkt in Wierden. Daarin kun je, volgens hun
website, een wens ophangen om iemand die het verdient in het zonnetje te zetten, iemand
die het zelf niet breed heeft en enorm blij is met een extraatje of een uitje. Stichting BOWIE
werkt hier maar al te graag aan mee.
Sinds enige tijd onderhoudt Stichting BOWIE ook contact met de woningstichting
Reggewoon, de vrijwilligersorganisatie Stichting De Welle en de zorgverleners
Carintreggeland en ZorgAccent. Incidenteel is er ook contact met de wijkteams in Enter,
Wierden en de buitengebieden van de gemeente. Deze teams zijn in het leven geroepen om
de leefbaarheid in de verschillende wijken te verbeteren en het welzijn van de inwoners te
vergroten. In voorkomend geval worden deze inwoners doorverwezen naar Stichting
BOWIE.
Met de gemeente Wierden vindt nu in principe twee keer per jaar structureel overleg plaats
over beleidsaangelegenheden en uitvoeringsaspecten.
Stichting BOWIE werkt ook al jarenlang nauw samen met Stichting Marie te Wierden en de
Roetgerink Foundation te Enter. Deze instellingen laten (financiële) wensen in vervulling
gaan van mensen die daar zelf het geld niet voor hebben.
Stichting Marie laat bij gezinnen met financiële zorgen met Pasen of Pinksteren een ‘leuk
extraatje’ bezorgen. De Roetgerink Foundation verrast onze kinderen (13 t/m 18 jaar) op
hun verjaardag met een ‘party-box’ om een feestje te geven. Bovendien zorgt ze via ons met
Sinterklaas voor een mooie surprise voor alle kinderen in onze gezinnen. Met Kerstmis
wordt in Enter een kerstboom neergezet, waarin mensen in plaats van kerstballen een
briefje met een wens kunnen ophangen voor iemand anders. En reken maar, Stichting
BOWIE heeft altijd wel wat op haar verlanglijstje staan!
Wat de Stichting Jarige Job en de Roetgerink Foundation doen voor de oudere kinderen in
onze gezinnen, doet Stichting BOWIE zelf voor de kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar. Die
krijgen op hun verjaardag ook een cadeautje.
De afgelopen jaren is eveneens nauw samengewerkt met Stichting Vang je Droom, een
particulier initiatief van Jessica Heutink van het gelijknamige familiebedrijf in Rijssen. Via
deze stichting konden veel van onze gezinnen de laatste jaren geheel verzorgd een dagje uit
naar een attractiepark of een midweek op vakantie. Ook individuele behoeften van kinderen
zijn veelal gehonoreerd. Vanaf 1 januari 2020 is Stichting Vang je Droom ondergebracht bij
het Nationaal Fonds Kinderhulp in Deventer. De uitvoerende instantie is Humanitas Twente.
In 2016 is de Heutink Foundation opgericht. Deze stichting wil d.m.v. groepsactiviteiten op
het gebied van kunst en cultuur bijdragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen. We
vertrouwen op een goede samenwerking in de komende jaren.

Sinds enige tijd vindt vruchtbare samenwerking plaats met de Wereld Winkel Wierden. Deze
stichting organiseert sinds 2018 samen met de plaatselijke horeca op Wereldvoedseldag een
‘wereldmaaltijd’ waarvoor bijna uitsluitend ‘fair trade’ producten gebruikt worden. Stichting
BOWIE draagt hier haar steentje aan bij.
Samenwerking met andere hulpinstellingen voor mensen met schulden verdient eveneens
prioriteit. Naast Humanitas valt hierbij onder andere te denken aan de ouderenbonden, de
jeugdzorg, het vluchtelingenwerk en instellingen voor verslavingszorg.
We zijn we ook gaan samenwerken met Jij & Wij! Net even anders. Deze organisatie heeft in
2021 haar deuren geopend aan de Marktstraat in het centrum van Wierden. Het is een
ontmoetingsplek voor mensen die een deukje hebben opgelopen in de maatschappij en zich
zo nu en dan eenzaam voelen. Het initiatief is afkomstig van Aly Hegeman van Hulpdiehelpt.
Anja van Aartsen en Gerhard Kivits zijn het gezicht in Wierden. Er is ook gestart met een
kledingbank voor mensen die het financieel minder breed hebben. Dit is in samenwerking
met de stichting Van Katoen.
Op regionaal niveau wordt samengewerkt met stichting Financiële Begeleiding BOOM
(Budget Op Orde Maken) te Hellendoorn en de stichting BOOT (Budget Op Orde maken in
Twenterand) te Vriezenveen; in mindere mate eveneens met de stichting BOA (Budget
Ordenen Almelo) te Almelo. Ook zijn er contacten met de stichting Manna te Vriezenveen,
de Voedselbanken in Almelo, Rijssen en Nijverdal, alsmede met de Ezra Foundation in
Almelo.
Op landelijk niveau is Stichting BOWIE aangesloten bij de Vereniging SchuldHulpMaatje
Nederland te Leiden. Er vindt ook nauwe samenwerking plaats met de landelijke stichting
Jarige Job te Rotterdam. Daar worden kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar)
aangemeld voor een feestpakket, waarmee ze thuis hun verjaardag kunnen vieren en op
school kunnen trakteren.

7.

Fondsenwerving

In de opstartfase heeft Stichting BOWIE een tweetal (incidentele) bijdragen ontvangen uit
het projectenfonds van de Rabobank. Hiernaast heeft de stichting haar inkomsten vooral
verkregen uit donaties van de kerkgenootschappen die haar hebben opgericht. Deze kerken
dragen nog steeds aanzienlijk bij in de exploitatiekosten.
Vanaf het allereerste begin van haar bestaan ontvangt Stichting BOWIE subsidie van de
gemeente Wierden ter betaling van de jaarlijkse kosten van opleiding en bijscholing van de
schuldhulpmaatjes. De subsidieaanvraag voor 2022 is ingediend. Het besluit van de
gemeente wordt tegen het einde van dit jaar tegemoet gezien.

Ook worden er regelmatig incidentele giften ontvangen vanuit het bedrijfsleven en andere
organisaties, serviceclubs, verenigingen, scholen en particulieren: niet alleen in geld maar
ook in natura.
Sedert 2014 beschikt Stichting BOWIE over vaste inkomsten van donateurs. Ook zijn er nog
altijd weldoeners die niet op de voorgrond willen treden en anoniem willen blijven.
Stichting BOWIE is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Door deze status
kan Stichting BOWIE van bepaalde belastingvoordelen gebruikmaken bij erven, schenken,
giften en de energiebelasting. Dat geldt ook voor donaties, die dus vrij van schenkingsrecht
kunnen worden ontvangen. Ook kunnen donateurs onder de geldende voorwaarden een
schenking fiscaal gefaciliteerd plaats laten vinden. Als er een aanzienlijke schenking wordt
gedaan aan Stichting BOWIE is de stichting bereid om ten behoeve van de betreffende
donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen.

8.

Besteding en beheer van gelden

De verworven gelden worden in de regel zo veel mogelijk besteed aan de in de statuten
omschreven doelen. De directe organisatiekosten hebben veelal betrekking op bank- en
administratiekosten, onkostenvergoedingen en vergaderkosten. Bestuursleden ontvangen
geen presentiegeld voor bijgewoonde vergaderingen. Slechts noodzakelijke ten behoeve van
de stichting gemaakte onkosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De ervaring
leert, dat dergelijke kosten niet of nauwelijks door bestuursleden en vrijwilligers worden
gedeclareerd.
Alle inkomsten en uitgaven van Stichting BOWIE worden in beginsel verantwoord in de
periode waarop zij betrekking hebben. Schenkingen worden als inkomsten verantwoord in
het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden
verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit
hoofde van uitstaande banksaldi.
Het vermogen van Stichting BOWIE wordt gevormd door giften, donaties en subsidies.
De financiële administratie wordt elk jaar gecontroleerd door een kascommissie, waarvan de
samenstelling jaarlijks verschilt. Daarbij zijn nog nooit onregelmatigheden vastgesteld. Tot
nu toe kon elk jaar decharge worden verleend.

9.

Voorgenomen activiteiten in 2022

We realiseren ons maar al te goed, dat veel van de door ons voorgenomen activiteiten, zo
lang de coronapandemie nog onder het volk is, geen doorgang zullen kunnen vinden. Maar
desondanks streven we ernaar ze toch zo veel mogelijk uit te voeren.
Speerpunten van beleid zullen in 2022 zijn:
•

Mogelijkheden zoeken om meer mensen gebruik te laten maken van ons
hulpaanbod. Deze hulp kan bestaan uit begeleiding door een schuldhulpmaatje bij
financiële problemen of de bezorging van een boodschappenmand. Veelal zal ook in
andere materiële behoeften kunnen worden voorzien. Hiervoor zullen we heel nauw
blijven samenwerken met gemeente Wierden en organisaties in het sociaal domein.
Maar we zullen mensen ook rechtstreeks benaderen door middel van publicaties.

•

Alleen indien nodig het aantal schuldhulpmaatjes uitbreiden. Dit is afhankelijk van
het aantal hulpvragen dat binnenkomt. Actie: op zoek gaan naar een tweede
coördinator en die vinden.

•

Als locatie Wierden nauw betrokken blijven bij het dankbare werk van de landelijke
en regionale organisatie van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

•

Contacten blijven onderhouden met de Voedselbanken in de naburige gemeenten.
Voorbeeld: het krijgen van diepvriesvlees van de voedselbank in Rijssen is een
welkome aanvulling op onze boodschappenmand.

•

Alert blijven op het duurder worden levensmiddelen. Deze prijsstijgingen zijn direct
van invloed op de kosten van de boodschappenmand. Dat vraagt om frequente
analyse van deze kosten en zo nodig aanpassing van het pakket.

•

De verschillende bestuursleden actief bezig laten zijn met het vertegenwoordigen en
promoten van Bowie bij hun achterban en andere contacten die men heeft.

Verder zullen we – voor zover mogelijk – de gebruikelijke activiteiten blijven uitvoeren,
zoals:
•

Het begeleiden en ondersteunen van mensen die het nodig hebben;

•

Het bezorgen van boodschappenmanden bij mensen die ze nodig hebben;

•

Het inzamelen van geld bij de plaatselijke supermarkten;

•

Het inzamelen van levensmiddelen bij kerkelijke activiteiten;

•

Het deelnemen aan de Wierdense zomerfeesten, de Enterse Dagen en de
kerstmarkten in Enter en Wierden;

•

Het ontwikkelen van eigen promotiemateriaal;

•

Het in stand houden van de website www.bowie.nu, de eigen Facebook pagina en de
periodieke column in De Wiezer;

•

Het aanmelden van jarige kinderen bij de Roetgerink Foundation te Enter en de
Stichting Jarige Job in Rotterdam;

•

aanmelden van gezinnen bij Stichting Marie voor een extraatje met Pasen of
Pinksteren;

•

aanmelden van gezinnen bij Humanitas (voorheen Stichting Vang je Droom) of bij de
Heutink Foundation voor een dagje uit of een korte vakantie;

•

ophangen van wensen in de wensbomen op de kerstmarkten in Enter en Wierden.

