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Beleidsplan Stichting Autisme NetwerkCafé Krimpen 2019 
 
Waarom deze stichting? 
 
Ruim 30% van de kinderen uit Krimpen aan den IJssel die gebruik maken van jeugdhulp hebben een 
autisme spectrum stoornis (ASS). Dit percentage ligt ver boven het landelijk gemiddelde.  Dat ASS 
ontzettend veel impact heeft op ouders en eventueel de rest van het gezin en omgeving weten wij als 
initiatiefnemers en ervaringsdeskundige moeders  van de stichting als geen ander. We ervaren 
ondertussen dat wij voorzien in een behoefte. Dit blijkt uit de afgelopen jaren waarin wij per 
bijeenkomst ca. 40 tot 70  (groot)ouders en geïnteresseerden mochten ontmoeten. Tijdens deze 
bijeenkomsten  informeren wij bezoekers en delen wij ervaringen en tips met elkaar.  
 
Doel stichting 
 
Op een professionele manier het welzijn bevorderen van ouders van- en kinderen (uit de 
Krimpenerwaard) met autisme spectrum stoornis en hun omgeving.  
 
Hoe bereikt de stichting haar doel? 
 
We trachten ons doel te verwezenlijken door het organiseren van educatieve bijeenkomsten en 
activiteiten. Wij willen lotgenoten met elkaar in contact brengen en laten leren van elkaars 
ervaringen. Daarnaast willen wij professionals inhuren om relevante informatie te verstrekken.   
 
Werkzaamheden 
 
De werkzaamheden van de stichting omvatten: 
 

- Het organiseren van thema bijeenkomsten 
- Het organiseren van ontspanningsuitjes 
- Het voeren van een (financiële)administratie 
- Het voeren van vergaderingen en het maken van notulen 
- Het werven van fondsen en schenkingen 
- Het lobbyen voor gratis ruimten en sponsors voor diverse benodigdheden t.b.v. de 

bijeenkomsten  
- Het werven van bezoekers 
- Het werven van sprekers en of organisaties die medewerking verlenen aan het thema van de 

betreffende bijeenkomsten  
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Wijze werven van fondsen  
 
De stichting is zo zelfvoorzienend als mogelijk. Zo hebben de initiatiefnemers een jaar geleden een 
aantal horecagelegenheden in Krimpen aan den IJssel benaderd en wordt er tot dusver voor elke 
bijeenkomst een locatie gratis ter beschikking gesteld. De stichting onderzoekt jaarlijks voor welke 
fondsen zij in aanmerking kan komen. Deze fondsen worden dan aangeschreven. Zo heeft de 
stichting in het verleden bijvoorbeeld een subsidie gekregen van Rabobank Nederland, De ING en de 
Lionsclub Krimpen aan den IJssel.  
 
 
De wijze waarop de Stichting de fondsen zal beheren en besteden 
 
Alle financiële middelen staan op de rekening van de stichting. Het bestuur (momenteel 2  
personen) beslist hoe we de middelen gaan aanwenden, om onze doelen zo goed mogelijk te halen.  
 
Jaarlijks wordt er aanvraag ingediend voor een erkenningssubsidie bij de gemeente Krimpen aan den 
IJssel ten bijdrage van euro 2500,-  Hiermee kunnen we in elk geval 3 tot 5 bijeenkomsten 
organiseren. Al naar gelang er fondsen en schenkingen binnenkomen, willen wij de bijeenkomsten 
professionaliseren en  bijvoorbeeld betaalde sprekers blijven uitnodigen. Ook zullen wij indien er 
financiële ruimte is: 
- onze  professionele website onderhouden en verbeteren waar nodig 
- een ontspanningsuitje organiseren voor de ouders.  
- een ontspanningsuitje voor (ASS) kinderen. 
- marketingactiviteiten zoals onder andere drukwerk t.b.v. promotie bijeenkomsten. 
- vacatievergoeding indien hier financiële ruimte voor is. Bovenstaande posten zullen te allen tijde 
voorrang krijgen.  
 
 
Eigen inzet 
 
Het bestuur komt op vrijwillige basis ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar voor een overleg ten behoeve 
van de bijeenkomsten en de voortgang van de stichting. De bijeenkomsten vinden 3 tot 5 keer per 
jaar plaats. Los van de overleggen heeft ieder bestuurslid haar eigen (bestuurs)taken. Naast het 
bestuur zijn er ook nog diverse vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting 
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