We believe we can
change the world together

Beleidsplan Stichting Sheltersuit 2017 (RSIN: 854491454)
Doelstelling en actueel beleid
De doelstelling van de stichting is om zoveel mogelijk kosteloos Sheltersuits te produceren en weg te
geven. De Sheltersuit is een tot slaapzak te transformeren water- en winddichte jas, die zorgmijdende daken thuislozen bescherming biedt tegen de koude, regen en wind. Dit maakt slapen op straat draaglijker.
Het actuele beleid is om de productie van Sheltersuits zo efficiënt en voordelig mogelijk te realiseren. De
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen. Het confectioneren van Sheltersuits
wordt ondergebracht in de Stichting Sheltersuit Factory.
Het gedachtengoed waaruit Sheltersuit is ontstaan, heeft de stichting gemaakt tot wat hij is. Deze
ondernemende, creatieve en maatschappelijke geest moet blijven terugkomen in de activiteiten die de
stichting ontplooit.
Stichting Sheltersuit Factory - In de afgelopen twee jaar is Sheltersuit gegroeid naar een
warmhartige stichting met meerdere gezichten. Naast het maken van kleding voor noodgedwongen
buitenslapers, is Sheltersuit een plek geworden waar mensen de zin in het leven weer terugkrijgen. Het
cultiveren hiervan heeft geleid tot arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bv.
vluchtelingen en ex-daklozen) die via de Sheltersuit Factory integreren en re-integreren in de Nederlandse
maatschappij. Een logische, volgende ontwikkeling die hieruit voortvloeit is dat creativiteit zich steeds
meer manifesteert binnen Sheltersuit. Vrijheid en ruimte hiervoor zal met de introductie van onze webshop
(B2C) en confectie voor derden (B2B) steeds meer een weg vinden in dit veelzijdige atelier. Sheltersuit
kan op deze manier ook een podium worden voor zijn werknemers om hun creatieve en ondernemende
kwaliteiten verder te ontplooien.
Fondsenwerving
Op het moment werft de stichting haar vermogen middels donaties van bedrijven en andere instellingen
die de stichting als goed doel ondersteunen (onder andere door zoveel mogelijk media te benaderen).
Fondsen- en vermogensbeheer
De stichting betracht alle zorgvuldigheid om de fondsen en het vermogen te besteden. Er zal periodiek
een financieel plan opgesteld worden teneinde een volledig en gedetailleerd inzicht te krijgen in de
financiële situatie van de stichting.
Fondsen- en vermogensbesteding
De organisatie bestaat uit twee stichtingen, Stichting Sheltersuit (ANBI-stichting) en Sheltersuit Factory
(Stichting). Deze twee stichtingen zijn nauw gelieerd aan elkaar en dragen bij aan de doelstellingen van
het Sheltersuit-concept; het zoveel mogelijk produceren en weggeven van Sheltersuits. De financiële
draagkracht komt volledig op de schouders van Sheltersuit Factory, zodat Sheltersuit (ANBI) zijn donaties
zo volledig mogelijk aan het goede doel kan spenderen.
Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers van de stichting ontvangen een vrijwilligersvergoeding, indien van
toepassing een vergoeding voor de gemaakte kosten. De vrijwilligersvergoeding bedraagt een maximum
van € 150 per maand met een maximum van € 1.500 per jaar.
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