
BEKNOPT BELEIDSPLAN, BELONINGSBELEID EN VERSLAG ACTIVITEITEN 

 

Hoofdlijnen van het  beleidsplan 

Onderstaand vindt u het de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Straatjournaal. Het beleid 

zal eenmaal per jaar opnieuw worden bekeken en indien nodig worden herzien. Het al dan niet 

herzien van dit beleid zal gebeuren binnen zes maanden na afsluiting van ons boekjaar, dat afloopt 

per 31 december. Daarmee heeft Stichting Straatjournaal een kortdurend beleidsplan en een 

beleidsvoering van telkens een jaar. Indien er niets gewijzigd wordt aan het beleid dan blijft het dan 

te volgen beleid van kracht. 

De stichting heeft als doel de verkoop van daklozenkrant “Straatjournaal” door dak- en thuislozen in 

de regio’s Kennemerland, Haarlemmermeer, Bollenstreek, West-Friesland, Kop van Noord-Holland en 

Texel. Dit ten einde de dak- en thuislozen de mogelijkheid te bieden om: 

- structuur te bieden in hun leven; 

- erkenning af te dwingen; 

- te integreren in de maatschappij; 

- zich sociaal-maatschappelijk te rehabiliteren; 

- hun gevoel voor eigenwaarde te behouden; 

- een bescheiden vorm van inkomsten te vergaren. 

  

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door met gebruikmaking van de verkoopopbrengst 

van de krant en de inkomsten uit advertenties de daklozenkrant te produceren , alsmede door het 

incidenteel organiseren van projecten voor dak- en thuislozen. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Bestuursbeleid 

 Het bestuur bestaat uit minimaal die en maximaal vijf leden. Er is geen meerderheid van 
familieleden aanwezig in het bestuur. 
  

 Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. 
  

 Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting als zijnde 
hun eigen vermogen. 
  

 Geen van onze bestuursleden hebben vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur 
en een evenredige stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
  



 Het bestuur komt elk kwartaal samen voor een vergadering. 
 Huidige bestuursleden: 

- Mevr. A.R. Leenman, Vijfhuizen (voorzitter) 

- Dhr. F. Garretsen,, Haarlem(secretaris) 

- Dhr. A.J. J. Kerstholt, Haarlem (penningmeester) 

- Dhr. N. J. W. Voskuil, Haarlem (aspirant-bestuurslid, inschrijfprocedure KvK was in gang op 
de publicatiedatum van dit document).  

 
  

Financieel beleid 

Stichting Straatjournaal is financieel afhankelijk van opbrengsten uit de verkoop van de krant, 
inkomsten uit de plaatsing van advertenties, sponsors en donateurs. 
  

Het boekjaar van Stichting Straatjournaal loopt van januari tot december. Aan het eind van elk 
boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en laten binnen zes maanden 
aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde zes maanden 
controleren. Na goedkeuring wordt de penningmeester decharge verleend. 

Fiscaal nummer: 8092.01.719 

 

Beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid van de Stichting Straatjournaal kent de soberheid die past bij de ideële 

doelstellingen van de stichting en krijgt vorm in de onderstaande structuur. 

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden en dienen geen declaraties in. 

Bestuursvergaderingen hebben plaats in huiselijke kring en gaan niet gepaard met kosten voor de 

stichting.. 

De werknemers (1,7 fte verdeeld over 4 parttimers) ontvangen een besheiden, niet-marktconform 

salaris. De werknemers zien af van pensioenopbouw en hun wordt geen eindejaarsuitkering 

verstrekt. In mei ontvangen werknemers een vakantietoeslag van 8%. Daarnaast worden de kosten 

voor woon-werkverkeer voor 50% vergoed op basis van OV-tarief 2de klas. 

De freelance-medewerkers die publicitaire bijdragen leveren aan de straatkrant, ontvangen een gage 

die past bij de ideële doelstellingen van de stichting. Een enkeling levert kosteloos redactionele 

bijdragen. 

 

 

 



 

 

Uitgeoefende activiteiten 

Maandelijks produceert Straatjournaal een gelijknamige straatkrant die wordt verkocht door dak- en 

thuislozen. Jaarlijks verschijnen er twaalf edities. De kranten worden aan dak- en thuislozen verstrekt 

tegen een inkoopsprijs van € 1,30 per exemplaar. Zij verkopen de krant voor € 2,50 per exemplaar. 

De stichting en de verkopers hebben geen arbeidsrechtelijke verhouding noch een gezagsverhouding 

met elkaar. 

Daarnaast faciliteert en begeleidt Straatjournaal wekelijks een schrijfclub waarin (ex-)dak- en 

thuislozen zich bezighouden met het schrijven van poëzie en proza. Bij gelegenheid treden de leden 

van de club op tijdens dichtfestivals. Straatjournaal verzorgt dan de inschrijving omdat deze 

activiteiten in de lijn liggen van de doelstellingen van de stichting. 

Overige activiteiten: 

- sponsors werven voor een dag uit voor dak- en thuislozen in de regio’s Kennemerland en 

Haarlemmermeer, deze dag organiseren en tijdens de dag de deelnemers begeleiden (september); 

- sponsors werven voor kerstpakketten, de food- en non-food artikelen verzamelen, de pakketten 

samenstellen en deze uitreiken aan de straatverkopers in de derde week van december. 

 

Publicatiedatum: 17 augustus 2018 


