
Beleidsplan 2017 

Atelier Kei leuk is een stichting die als doel heeft mensen met een beperking de kans geven te integreren in 

de samenleving. Hierbij het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn ( citaat akte Notaris). We maken van tweedehands 

materialen aangevuld met gekochte materialen in het atelier weer leuke artikelen die we verkopen. Hiervan 

dragen we netjes per kwartaal de BTW af. 

Dit jaar is er via www.geef.nl. een mooi bedrag van 50,10 euro gedoneerd aan onze stichting.  

We hebben een donatie van 150 euro mogen ontvangen van Gwen van Rosmalen, hier is een party tent van 

gekocht die ons droog houdt op buiten markten. 

Ook is er een donatie van 500 euro gedaan door VDNS Limburg waar in 2017 mooie fotoboekjes van 

gemaakt gaan worden voor de medewerkers KEI LEUK. Er is al 1 boekje gemaakt als herinnerings boekje 

voor de familie van een medewerkster die helaas is overleden. Deze is in dank ontvangen door de familie. 

Daarbij is er een donateur die ons steunt met een donatie van 10 euro per maand. Heel erg bedankt 

daarvoor. 

De opbrengst wordt gebruikt voor materialen, het steunen van goede doelen en  extra momenten voor de 

medewerkers waar aandacht aan besteed wordt zoals verjaardagen, kerst en een attentie op de 

feestmiddag als dank voor het helpen met het vullen van de blikken voor Make a Wish Nederland. Verder 

voor de vaste lasten van het atelier.  

Vaste kosten van: 

 

per maand per jaar 

Starthosting ( website)            44 

ING Bank           160,35 

Make A Wish Nederland      10          120 

Atelier hoek Emmaus 10% opbrengst per 3 mnd.    +/- 130 

 

 

  

        454,35 

          

 

Het doel verwezenlijken we door de doelgroep bekend te maken bij bezoekers en publiek en hen te 

begeleiden in het contact. Hiermee kunnen we laten zien wat samenwerking kan brengen. 

Er is een zakelijke rekening geopend van af het begin van de stichting bij de ING bank. Hierbij word een 

wekelijkse administratie bij gehouden met de in - en uitgaven. Beide worden beheerd door de bestuurder 

van het atelier ( zolang dit kleinschalig blijft). 

De benzine kosten 5 euro per week wordt gebruikt voor aanschaf materialen op rommelmarkten en lekkere 

extraatjes die heerlijk worden op gesmikkeld in het atelier. De 5 euro per woensdag middag die als donatie 

wordt betaald voor het halen en brengen van een cliënt van Dichterbij wordt in het blik voor Make A Wish 

gedaan. Dit is de enige vergoeding die de bestuurder krijgt voor de rest zijn de uren die gemaakt worden 

aan voorbereiding, regelen taxi’s, maken van het rooster, jaarverslagen. Beleidsplan,  belasting aangifte, 

verbindingen leggen, het werken in het atelier en daarbij de dagen waarbij we op een markt staan vrijwillig. 

 



Plannen voor 2017 

a. Via facebook de mensen die het atelier hebben toegevoegd op de hoogte blijven houden van de 

activiteiten binnen het atelier en hiermee bekend maken met het atelier en de openingstijden. 

 

b. De website onderhouden en de ANBI status op tijd aanvullen met vernieuwde informatie naar de 

ANBI eisen. 

 

c. Een gezellige middag in 2017 organiseren voor de “ medewerkers” van het atelier waarbij het blik 

voor Make A Wish wordt geopend door een vrijwilliger van deze organisatie. Het bedrag 

overhandigen en tevens dit bekend maken in de publiciteit. 

 

d. De verbinding die er in de stad ligt bij VVV kantoor weer gebruiken om artikelen van atelier KEI 

LEUK te promoten en zo bezoekers bekend maken met het Emmaus en het atelier buiten de stad.  

In 2017 contact leggen met museum Bommel en van Dam om te kijken of we schilderijen kunnen 

exposeren en verkopen voor Make A Wish. 

 

e. Het aanbod van de Bekkerie voor de voorjaars creamarkt en de kerstmarkt weer benutten. 

 

f. Op 25 t/m 28 mei 2017 vier dagen open ivm. Tegula Cultura bij Emmaus om medewerkers KEI LEUK 

extra middagen plezier te geven. 

 

g. Bezoekers blijven inspireren met de artikelen die we maken. 

 

h. Contacten leggen en onderhouden met mensen die het doel van het atelier ondersteunen.  

 

i. Mogelijkheden bekijken in het uitbreiden van de ateliertijden zodat meer mensen met een 

beperking de kans krijgen hiervan gebruik te maken. 

 

j. Het blijven steunen van goede doelen van uit atelier om de “medewerkers” een voldaan gevoel te 

geven. Zij kunnen nu eens iets betekenen voor een ander zonder zelf het goede doel te zijn. 

 

k. In 2017 over verhuizen  en een nieuw plekje creëren binnen de nieuwbouw van  Emmaus waar ons 

atelier gevestigd gaat worden.  

 

Wij hebben er zin in en hopen samen met Emmaus weer te zorgen voor een sprankelend  2017. 

 

                                           Jolanda van den Berg ( bestuurder atelier KEI LEUK) 

 

 


