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Voorwoord 

 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarplan 2021 van Stichting Timulazu!  
 
Wij verwachten ook dit jaar weer onze doelen te bereiken met behulp van de vele 
vrijwilligers, donateurs, sponsoren en fondsen. Het jaarplan is bedoeld om u te informeren 
over onze doelstellingen, of beter gezegd; onze uitdagingen, die samengevat worden in de 
volgende speerpunten voor 2021. 
 
Algemeen 
 Meer donateurs, sponsoren en fondsen werven. 
 Meer naamsbekendheid en inkomsten door het organiseren van activiteiten. 

 

Roemenië 

 Het aanneembeleid flexibiliseren om een maximaal aantal jongeren aan het 
trainingsprogramma te kunnen laten deelnemen. 

 Het uitbreiden van de dagbesteding voor Verstandelijk Gehandicapte jongeren. 
 

Nederland 

 Een gezamenlijk pand (eigendom) voor de kringloopwinkel voor onbepaalde tijd.  
 Een rol vervullen voor de Gemeente Raalte m.b.t. duurzaamheid en recyclen. 
 Een prettige en zinvolle werkomgeving bieden aan vrijwilligers. 
 In kader van het participatiebeleid van de gemeente Raalte re-integratie plekken creëren 

in de kringloopwinkels.  
 Verder professionaliseren van bestuursactiviteiten en algehele organisatiestructuur. 

 

Stichting Timulazu Roemenië is om haar doelen te bereiken afhankelijk van de inkomsten uit 
de kringloopwinkels in Heino, van donateurs, sponsorgelden en fondsen en ook de camping 
en tuinderij in Roemenië. Door deze inkomsten kan de stichting jongeren helpen door een 
trainingsprogramma te bieden dat gericht is op scholing, werk, wonen en vrijetijdsbesteding.  
 
Ondanks het lidmaatschap van de Europese Unie zijn Oost-Europese landen niet sterk 
genoeg zijn om de economische en maatschappelijke situatie te verbeteren. Voor echte 
veranderingen en verdere ontwikkeling is meer nodig dan alleen een lidmaatschap van de 
Europese Unie.  
 

Investeren in Roemeense jongeren is noodzakelijk zodat zij zich op sociaal, maatschappelijk 
en economisch vlak kunnen ontwikkelen. Zij zijn immers de toekomst! Door Stichting 
Timulazu te ondersteunen investeert u in: de jongeren, armoedebestrijding en economische 
groei. Daarnaast worden sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in Roemenië 
gestimuleerd.  
 
Wilt u meer weten over de stichting? Neem dan een kijkje op onze website 
www.timulazu.com of neem contact op met Wilmke Bredenhoff.  
 
Hartelijke groet, 
 
Bestuur Stichting Timulazu 
Wilmke Bredenhoff, Willy Laarman, Bert van der Vegte en Melissa van Donkelaar.  

http://www.timulazu.com/
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Hoofdstuk 1: Doelstellingen 2021 

 

Stichting Timulazu Nederland 

Nr. Doel Activiteit Resultaat Realisatie 
1. Bestuur uitbreiden 

met 1 nieuw lid 
 Er worden 

geschikte 
kandidaten 
benaderd 

 Het bestuur heeft 5 
bestuursleden. 

 2021 

2. PR  
Vernieuwen van 
de middelen. Voor 
zowel NL als RO. 

 De folders, 
briefpapier en 
visitekaartjes van 
de stichting krijgen 
een nieuwe tekst en 

lay-out. 

 Er zijn folders, 
briefpapier en 
visitekaartjes en deze 
zijn voorzien van een 
nieuwe logo en tekst. 

 

 1-06-2021 is dit 
geregeld door PR 
coördinator. 

3. Het werven van 
fondsen, 
sponsoren, 
donateurs en het 
organiseren van 
inzamelacties om 
de 
naamsbekendheid 
te vergroten en 
daarmee extra 
financiële 
middelen te 
werven. 

 Het behouden van 
de huidige fondsen, 
sponsoren, 
donateurs en 
inzamelacties. 

 Het actief werven 
van nieuwe 
fondsen, 
sponsoren, 
donateurs en 
inzamelacties. 

 Het werven en 
aanstellen van een 
vrijwillige 
coördinator voor 
bovengenoemde 
activiteiten.  

 De huidige fondsen, 
sponsoren, donateurs 
en inzamelacties 
behouden. 
 

 5 nieuwe fondsen, 5 
nieuwe sponsoren, 20 
nieuwe donateurs 
 
 
 

 Er is een vrijwillige 
coördinator voor 
fondswerving, 
sponsoring, werving 
donateurs en 
inzamelacties. 

 Alle bestuursleden 
realiseren dit in 
2021. 

 
 

 Alle bestuursleden 
realiseren 2021. 
 
 
 
 

 Alle bestuursleden 
realiseren dit 2021. 

4. Extra inkomsten 
genereren t.b.v. 
gemiste omzet 
door Covid 19. 

 Kringloop 
vrijwilligers, 
activiteiten team 
Timulazu 
activiteiten laten 
bedenken en 
uitvoeren. 

 Extra geld en 
naamsbekendheid 
maken. 

 Hele jaar 2021 

Kringloopwinkel 

Nr. Doel Activiteit Resultaat Realisatie 
1. Een gezamenlijke  

financiële 

haalbare  
Kringloopwinkel 
voor onbepaalde 
tijd met 
voldoende 
winkelruimte voor 
alle goederen en 
voor recycling. 

 Met de gemeente 
Raalte en de 

winkeliers 
vereniging Heino de 
mogelijkheden van 
locaties 
inventariseren  

 Meerwaarde voor 
winkeliersvereniging 
en gemeente: 
diversiteit in 
winkelaanbod, 
schoner milieu, 
recycling en 
werkplekken voor 
vrijwilligers, 
dagbesteding en 
arbeidsparticipanten 

Nieuwe locatie voor de 
Kringloopwinkel die 

voldoet aan de gestelde 
eisen. 
Er zijn gesprekken 
tussen het bestuur en 
Remondis en de bijdrage 
aan het milieu is in kaart 
gebracht en een 
recyclingplan is 
opgesteld. 
Er is een 
huurovereenkomst. 
De kringloopwinkel is 
verhuist naar een nieuw 
pand. 
Er zijn contacten met 

organisatie voor 
vrijwilligerswerk, 
dagbesteding en 
arbeidsparticipatie. 

 Eind 2021 er is één 
gezamenlijke 

nieuwe locatie 
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2 Digitaliseren van 
kringloop 
activiteiten. 

Online zichtbaarheid 
vergroten m.b.v. actuele 
website en webshop. 

Website met webshop 2021 

Trainingsprogramma voor de jongeren Roemenie  

Nr. Doel Activiteit Resultaat Realisatie 
1. Brandveiligheid 

boven verdieping 
jongeren 

Op alle vloeren komt 
fermacell. 
Alle deuren afgewerkt 

Brandveilige 
bovenverdieping 

Oktober 2021 
Stichting Timulazu 
Roemenië en klusteams 
 
 

2. Eetzaal voor 30 
jongeren 

 Verven 
 Linoleum vloer 

leggen 
 Keuken er in zetten 

Eetzaal voor 30 jongeren Oktober 2021 Stichting 
Timulazu Roemenië en 
klusteams 
 
 

Camping  

Nr. Doel Activiteit Resultaat Realisatie 
1. Beveiliging d.m.v. 

Camera’s 
Camera’s aanschaffen 
en ophangen 

Een beveiligde camping April 2021: bedrijf uit 
Roemenië 

2. Beschikken over 
een Multicultureel 
gebouw.   

Betonvloer storten 
Muren plaatsen 
Dak renoveren 

Gedeeltelijk gebouw klaar Oktober 2021: 
Stichting Timulazu 
Roemenië en klusteams 

3. Grote  buiten 
eetzaal voor een 

groep van 30p  
personen. 

 Vloer leggen, 
muren sausen, 
keuken plaatsen en 
inrichting als 
eetzaal. 

Er is een buiten eetzaal 
voor een groep van max. 

30 personen. 

Oktober 2021:  
Stichting Timulazu 

Roemenië en 
klusteams. 

4. Camping 
kindvriendelijk 
maken 

 Trampolines’ 
 Skelterbaan 
 Speeltuintje 
 Klim en klauteren 

Kinderen willen komen Juni 2021 
Stichting Timulazu 
Roemenië en klusteams 

Tuinderij 

Nr. Doel Activiteit Resultaat Realisatie 
1. Kas plaatsen Kas plaatsen, poeren 

zetten 
Lente vol zetten met 
groenten en zo eigen 
voorziening starten 

Februari 2021 
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Hoofdstuk 2: Begroting 2021 

 

Begroting van het hele project. 

2021    

Inkomsten Uitgaven 

Verhuur cabana € 300,00 
Training 
jongeren/personeelskosten 

€ 48.000,00 

Verhuur camping € 300,00 Exploitatie tuinderij € 4.500,00 

Verhuur app € 5000,00 Exploitatie camping € 8.000,00 

Kamp 1000,00 Huurkosten Roemenië € 7.200,00 

Bijdrage Kringloopwinkel € 51.098,00 Bouw/onderhoud kosten € 10.498,00 

Sponsoring € 10.000,00 Onvoorziene kosten € 2.000,00 

Acties € 2500,00    

Giften € 10.000,00     

Totaal € 80.198,00 Totaal € 80.198,00 

    
Begroting van de 
kringloop.    

    

Inkomsten   Uitgaven   

Kringloop inkomsten € 104.000,00 Essent energie  €    5.940,00  

    Vitens  €       226,00  

    Verzekering Achmea  €         400,00  

    
Boodschappen/kantoor 
benodigdheden 

 €    5.000,00  

    Remondis  €    2.233,00  

    Belasting  €  10.000,00  

    Regionale BS  €       138,00  

    Website/telefonie  €       600,00  

    Veiligheid  €       196,00  

    Huur + GWL  €  27.054,00  

    Bijdrage kringloop 
 

€ 47.173,00 

  Coördinatoren kringloop € 5.040  

Totaal: € 104.000,00   € 104.000,00 

 


