Stichting Meneer Rick
Beleidsplan: aanpak en ambities 2020 - 2024
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1
SAMENVAT TING

1.1 Aanleiding
Bij Kindcentrum Fellenoord kwam eind 2015 een bijzondere conciërge werken,
Rick de Wit. Bijzonder omdat binnen een mum van tijd hij vooral bezig was met
het organiseren van naschoolse activiteiten. Bij Meneer Rick kan en mag iedereen
zichzelf zijn en werken kinderen samen onder andere aan normen & waarden,
samenwerken, (zelf)vertrouwen en respect.
In enkele jaren is Meneer Rick van een incidenteel evenement tot een instituut
uitgegroeid en verbreed naar Spilcentrum Atalanta en basisschool BoschAkker. In
het schooljaar 2019 – 2020 heeft Rick vanuit de SKPO de ruimte gekregen om meer
tijd te besteden aan het programma en zijn de conciërgetaken komen te vervallen.
Kindcentrum Fellenoord koos ervoor om zelf een naschools programma te gaan
uitvoeren en heeft de samenwerking met Meneer Rick in augustus 2020 beëindigd.
Op 1 januari 2022 heeft Rick de Wit in goed overleg met beide scholen , ontslag
genomen binnen het SKPO om zo de mogelijkheid te hebben, ook buiten de
doelgroep, kinderen actviteiten aan te kunnen bieden. Er zijn contracten opgesteld
met de Stichting Meneer Rick en de scholen, om het programma te kunnen
continueren. De Stichting gaat hierna een contract aan met de VOF Meneer Rick om
het naschools programma te waarborgen en uit te laten voeren.
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1.2

Doelstelling en ambities

Primaire doelstelling
Kinderen op scholen, gesitueerd in de zgn. ‘kracht/probleem’wijken, een naschools
programma aanbieden waarin zij spelenderwijs allerlei vaardigheden leren.
Leerervaringen gericht op ‘soft skills’ als verlenging van datgene wat ze onder
schooltijd leren.
Ambities
1.	Groeien van twee naar ongeveer 3 – 5 scholen, de komende 3 jaar, die allen een
aantal dagdelen per week het programma uitvoeren.
2.	De nieuwe scholen gaan werken met ZZP-ers, die bekend zijn met de Meneer Rick
methode en daar ook naar zullen handelen.
3.	De samenhang en kwaliteit van het programma verder ontwikkelen in
samenwerking met partners.
4.	De VOF Meneer Rick biedt de mogelijkheid om ook scholen buiten krachtwijken
van de Stichting, activiteiten aan te bieden. Ook verzoeken vanuit gemeente,
bijvoorbeeld zoals het organiseren van de sinterklaasviering in 2021, behoort nu
tot de mogelijkheden.

1.3 Stichting Meneer Rick
In mei 2020 zijn de Meneer-Rick-activiteiten ondergebracht in een separate stichting
en worden van daaruit voortgezet. Vanaf 1 januari 2022 gaat de stichting een
contract aan met de scholen en de VOF Meneer Rick.
De Stichting beheert de financiën, binnengekomen via sponsoren, donaties of andere
vormen van bijdrage, die weer indirect terecht komen bij de scholen.
Buiten de vaste schoolweken, gaat Stichting Meneer Rick ook Kindervakantie
weken aanbieden, die worden bekostigd via financiële ondersteuning vanuit het
bedrijfsleven, donaties of andere binnengekomen gelden. Van de ouders wordt
wederom een kleine bijdrage gevraagd en indien nodig een verzoek ingediend bij
Stichting Leergeld.
Er is momenteel een opschaling aan de orde, die zich naar verwachting zal
voortzetten. Andere schoolbesturen kunnen in de toekomst ook aanhaken.
Deze stichting heeft de ANBI-status verworven, oftewel Algemeen Nut Beogende
Instelling, wat mede betekent dat de donaties fiscaal aftrekbaar zijn voor de
donateurs en onbelast blijven bij de ontvanger voor schenk/erfbelasting.
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Vrijwilligers en bestuur
Naast een grote groep vrijwilligers en stagiaires, zijn er momenteel ook betaalde
professionals (dans, cultuur en sport) bij betrokken.
Het bestuur van de stichting bestaat volledig uit vrijwilligers, zijnde drie mensen
(voorzitter, secretaris en penningmeester) met (voorheen) zeer senior posities
in het bedrijfsleven. De bestuursleden zullen voor hun rollen geen vergoedingen
ontvangen.
Op het gebied van organisatorische, juridische, financiële en fiscale zaken wordt Rick
door een klein aantal vrijwilligers met kennis van zaken ondersteund, geadviseerd
en bieden hem een klankbord.
Rick de Wit is zelf geen lid van het bestuur, maar de directeur van de Stichting
Meneer Rick; zijnde de coördinator en initiator van alle activiteiten. Hierdoor is ook
een goede functiescheiding tot stand gekomen.
Stagiaires
Rick werkt nauw samen met een grote groep stagiaires van het Summa college in
Eindhoven. De studenten die kiezen voor de richting Sociaal Cultureel Werk, kunnen
het 2de en 3de jaar bij Meneer Rick stagelopen en afstuderen op de stageschool.
Hierbij worden ze begeleid door Rick de Wit, de betreffende school en het Summa
College. Ook stagiaires van andere MBO’s ( zoals het KW1C) en HBO’s zijn welkom
en via de website van SBB, krijgen we ook regelmatig aanmeldingen voor een
stageplaats.
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Sinds juli 2020 is Meneer Rick een erkend leerbedrijf en begeleidt MBO studenten
in de beroepspraktijk. Dit betreft zowel vakinhoudelijke als persoonlijke begeleiding
door de praktijkbegeleider.
SBB verbindt onderwijs en praktijk; maw. leren in de praktijk via stage of een
leerbaan
Primaire doelgroep
Leerlingen van basisscholen in voornamelijk actie- ook wel krachtwijken genoemd.

1.5 Activiteitenplan
Maatwerk
Het programma van Meneer Rick is maatwerk. Er wordt altijd met de school
overlegd op welke behoeften kan worden ingespeeld, eveneens in overleg met de
partners.
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Reeds ontwikkelde programma’s worden uitgevoerd, maar er is ook altijd ruimte om
iets nieuws te ontwikkelen, het liefst samen met studenten en partners.
Gedurende een aantal middagen in de week vinden de naschoolse programma’s
plaats voor alle leerjaren. Iedere bouw krijgt een programma aangeboden dat onder
een van deze vijf pijlers valt:
▪
▪
▪
▪
▪

Creativiteit en technologie
Motoriek en beweging
Samenwerken en luistervaardigheden
vaardigheden
Cultuur; wereld vergroten

In de schoolvakanties gaat Meneer Rick kindervakantie weken / dagen aanbieden
voor basisschoolleerlingen. Hij wordt hierbij ondersteund door stagiaires, andere
vrijwilligers en mogelijk ook door personeelsleden van bedrijven, die de Stichting
een warm hart toedragen. Het inhuren van partners zoals Ludios, CKE, Emoves of
andere organisaties via de VOF is ook een mogelijkheid.

1.6 Wat maakt Meneer Rick bijzonder?
Meneer Rick heeft een tomeloze energie en dat vertaalt zich naar het grote
aantal kinderen die staan te springen om deel te nemen aan zijn naschoolse
lesprogramma’s. En niet alleen de leerlingen zijn enthousiast, maar ook leerkrachten
en ouders zijn vol lof.
Iedereen voelt zich welkom en het programma verrijkt de kinderen met ervaringen
waar vanuit school of thuis niet altijd mogelijkheden voor zijn.
De eigen bijdrage is klein, zodat iedereen kan meedoen. En zelfs als dat niet lukt
staat Stichting Leergeld klaar om die bijdrage te betalen.
Stichting Leergeld is bedoeld voor financiële steun aan ouders, waarvan de kinderen
zonder deze bijdrage niet in staat zijn om deel te nemen aan sport-, muziek- of
naschoolse activiteiten via Stichting Meneer Rick. Dit geld komt direct op rekening
van de stichting. Indien nodig ondersteunt Meneer Rick de ouders bij het indienen
van de aanvraag.
Juist in de actiewijken waar de Stichting op focust, is het ontzettend belangrijk en
waardevol om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en hen mogelijkheden
te geven voor een kansrijke toekomst.
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2
DOELGROEPEN, DOELSTELLINGEN
EN BEREIK
2.1 Doelgroepen
Primaire doelgroep
Basisschoolleerlingen, zowel onderbouw als bovenbouw, van basisscholen in
voornamelijk actiewijken in Eindhoven. Stichting Meneer Rick richt zich op deze
wijken omdat met name hier veel achterstand is en kinderen met een relatief klein
wereldbeeld opgroeien.
Secundaire doelgroepen
▪ Directies basisscholen; als beslissingsmakers die bepalen of het naschoolse
programma op hun school wordt uitgevoerd.
▪ Samenwerkingspartners; organisaties of personen die programma’s ondersteunen
door middel van sponsoring, uitvoering en advies.
▪ Studenten en stagiaires; helpende handen die mee kunnen helpen
▪ in het bedenken en uitvoeren van aanbod en tegelijkertijd waardevolle
praktijkervaring opdoen. Denk aan HBO-studenten (Fontys Hogescholen) en
MBO4-studenten van sociaal- maatschappelijke studierichtingen.
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2.2 Doelstelling en ambities
Primaire doelstelling
De primaire doelstelling van de Stichting is kinderen na schooltijd een programma
aanbieden, waarin zij spelenderwijs allerlei vaardigheden leren. Leerervaringen als
verlenging van datgene wat ze onder schooltijd leren met een focus op ‘soft skills’
zoals waarden & normen, vertrouwen en samenwerken, maar ook activiteiten waar
het onderwijs niet aan toe komt.
Ambities
Binnen drie jaar (2021/2022 – 2023/2024) wil Stichting Meneer Rick bereiken dat:
1.	Minimaal 5 scholen drie dagdelen per week het naschoolse aanbod van Meneer
Rick uitvoeren;
2.	Er een samenhangend en kwalitatief goed aanbod is ontwikkeld in samenwerking
met verschillende professionals en experts.

2.3 Bereik
2020-2021

2 scholen en 600 kinderen

2021-2022

3 scholen en 800 kinderen

2022-2023

5 scholen en 1000 kinderen

2023-2024

7 - 8 scholen en 1200 kinderen

2.4 Partners
Sinds de start heeft Meneer Rick al vele partners aan zich weten te binden.
Door financiële bijdragen van Stichting Thomas van Villanova, Parochiële Caritas
St.Catharina , Karoessel Eindhoven, ASML, NXP , de Vrienden Van.. en Stichting
Leergeld heeft Meneer Rick de basisscholen een vliegende start kunnen maken.
Ook zijn er al vele partners die de lessen door professionals laat uitvoeren. Voor hen
is een samenwerking interessant omdat zij veel deelnemers bereiken. In hun eigen
lessen is dat aantal vaak een stuk lager. En het is aantrekkelijk om mee te doen,
omdat alle materialen (op locatie) door Meneer Rick worden geregeld en beheerd.
CKE
Op dit moment wordt er al samengewerkt met CKE. Zij zijn deskundig in de
uitvoering van kunst- en cultuurlessen. Met hun professionele docenten zorgen zij
voor de organisatie van de muziek/theaterlessen.
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Coöperatie Emoves
Emoves is een platform dat Urban initiatieven ondersteunt en versterkt door
het faciliteren van de cultuur en haar deelnemers binnen de stad Eindhoven.
Voorbeelden van activiteiten zijn: Urban Sport, Free Running en Tricking Commit, die
dit schooljaar zijn gegeven en/of gepland staan.
Supermarkten in Eindhoven
Buurtwinkels ( in de wijk van de basisschool) zoals Albert Heijn en de Plus hebben
de intentie uitgesproken om het programma te sponsoren door een ﬂinke korting te
geven op benodigdheden voor de kooklessen en grotere events.
Ludios
Ludios is specialist op het gebied van sport en spel. Met de inzet van pedagogische
sportinstructeurs bij tussenschoolse- en naschoolse opvang enthousiasmeren
wij kinderen én begeleiders om meer te sporten en te bewegen. Dit doen wij door
leerzame en sportieve activiteiten te organiseren. Daarbij ondersteunen we tevens
de dienstdoende leerkrachten en pedagogisch medewerkers op basisscholen en in
de kinderopvang.
Summa en KW1 College
Met het Summa College wordt op dit moment al samengewerkt doordat er
studenten betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van programma’s. Idealiter
beginnen de stagiaires aan het begin van ieder schooljaar. De komende tijd gaan
we wat breder naar de opleidingen die beide MBO’s aanbieden. Behalve sociaal
maatschappelijk werk, is er ook ruimte voor studenten uit de creatieve, sport en
evenementen opleidingen.
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3
MENEER RICK

3.1. Aanpak
Maatwerk
Bij aanvang wordt er als eerste een gesprek gevoerd met de school. Met de
leidinggevenden, leerkrachten en misschien wel ouders. Wat zijn de behoeftes
waar na schooltijd extra aandacht aan mag worden besteed? Waar houdt het
onder schooltijd op vanwege tijdgebrek, het ontbreken van bepaalde expertise of
materialen? Op welke manier kan er worden aangehaakt op de lessen in de klas,
zodat leerervaringen worden verrijkt en beter beklijven?
Aan de hand daarvan wordt het programma samengesteld. Dat programma
bestaat uit bestaande activiteiten, maar ook kunnen er nieuwe activiteiten worden
ontwikkeld in samenwerking met studenten en externe professionals.
De geïnteresseerde scholen kunnen vanaf dat moment, arrangementen via de
stichting inkopen.
Van de ouders wordt een bijdrage van € 2,50 per kind gevraagd, per activiteit x 6
à 7 weken. Zulks omdat Meneer Rick geen reguliere naschoolse opvang wil zijn,
maar ook geen gratis voorziening. Indien nodig ondersteunt Stichting Leergeld.
Aanmelding gaat via de ouders, direct naar de organisatie die deze aanmelding
medeondertekent.
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Mocht een school buiten de actiewijken vallen, waar Meneer Rick zich op richt, dan
is advies door Rick de Wit mogelijk. Gebruik maken van zijn expertise is toegestaan,
maar mag niet onder de naam Stichting Meneer Rick worden uitgevoerd, maar wel
vanuit de VOF Meneer Rick
Een goede financiële administratie en controle is onmisbaar en zal op professionele
basis moeten gebeuren en worden ondergebracht in de stichting.
Voorbereiden
Bij de uitvoering van iedere activiteit horen steeds weer dezelfde werkzaamheden:
▪ (Praktische) afspraken maken met de school, bijvoorbeeld over het gebruik van
ruimtes en programmatijden.
▪ Promotie onder leerlingen en ouders; met informatie over data en tijden,
de inhoud van programma en de meerwaarde daarvan, kosten en uiterste
aanmelddatum.
▪ Benodigde materialen; inkopen, via sponsoren of via afspraken met de school;
▪ De uitvoerders van programma’s instrueren en/of begeleiden, zowel externe
professionals, vrijwilligers als studenten.
Uitvoering
Een naschools activiteitenprogramma bestaat uit een activiteit van 1 tot 1,5 uur ,
direct aansluitend op de reguliere schooltijd.
Zo’n programma vindt steeds plaats tussen twee vakanties en beslaat 6 of 7 weken;
30 weken in totaal. Voorafgaand aan de start van ieder blok (bij aanvang van het
naschoolse programma) betalen ouders/verzorgers de deelnemersbijdrage van het
kind via de website of door Stichting Leergeld.
Algemeen
Naast de verantwoordelijkheden die direct met een activiteit te maken hebben, zijn
er ook altijd taken die doorlopend op de achtergrond moeten worden uitgevoerd.
Denk hierbij aan:
▪ Het werven, selecteren en begeleiden van studenten, stagiaires en vrijwilligers;
▪ Het werven van geld en sponsoring in natura;
▪ Het verder ontwikkelen van het programma

3.2. Programma
Ruimte voor spontaniteit
Naast het bovengenoemde programma moet er ook altijd ruimte zijn voor spontane
ideeën, of ideeën die aansluiten bij de speciﬁeke behoeften van de school en
leerlingen.
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Binnen en buiten de school
Bijna alle programma’s vinden plaats in de school. Alleen programma’s onder
‘Wereld vergroten’ kunnen buiten de schoolmuren plaats vinden.
Denk aan een uitstapje zoals een bezoek aan natuurgebieden, bedrijven, vervoer
naar Strijp met de bus of een wandeling naar de nabijgelegen moskee of kerk. Een
jaarlijks uitstapje naar bijvoorbeeld de Efteling behoort ook tot de mogelijkheden.
Waar het om gaat is dat de kinderen de wereld om hun heen verkennen. Iets wat niet
altijd als vanzelfsprekend door school of thuis wordt ondernomen.

Samenwerken – voor, door en met elkaar
Jezelf zijn – respect voor jezelf en de ander, zelfstandigheid Spelenderwijs leren
horizon verbreden, (zelf )vertrouwen
Creativiteit en
technologie

Motoriek en
beweging

Samenwerken
en luistervaardigheden

Communicatieve
vaardigheden

Cultuur en wereld
vergroten
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Voorbeeld jaarplanningen
Gezien het steeds om maatwerk gaat, zal de planning voor iedere school er anders
uitzien. Om toch een beeld te kunnen geven van hoe een jaarplanning eruitziet,
hebben we die van vorig schooljaar van beide scholen uitgewerkt als voorbeeld.

BoschAkker (420 leerlingen)

Atlanta (180 leerlingen)

2019 - 2020

Groep 1, 2

Groep 3,4,5

Groep 6,7,8

2 sept -11 okt

Sport, Koken,
creativiteit

OntdekFreestyle
Fabriek, Dans, Football,
Koken
Meidendingen,
3D printen

Groep 1, 2

Groep 3,4,5

Groep 6,7,8

Goochelen,
Dans,
Creativiteit

Sport, Groene
Vrienden,
Feestelijk
koken

Freestyle
Football,
Festelijk
koken,
Stop Motion

Koken,
Dansen,
Creativiteit

Creativiteit,
Werelds
Koken, Urban
Sport

Sport,
Breakdance
Urban Sport

Breakdance,
Glow i.t.d,
Urban Sport,
koken

Breakdance
Koken, tech.
games, Urban
Sport

Sport
Verrassingsactiviteit
laboratorium
Groene
vrienden

Verrassingsactiviteit,
Voetbal,
Groene
vrienden

Herfstvakantie
29 okt - 13 dec

Spelen en
bewegen,
Creativiteit,
koken

Breakdance,
Dans, Urban
Sport

Sport,
Electronica,
Urban Sport

Kerstvakantie
13 jan - 21 febr

Koken,
Knutselen,
Kleuterdans

Sport,
Tech.games
Sporten,
Breakdance,
Area 51,
dance, Koken,
Area 51 Dance Raptime Studio, knutselen
Tricking Co.

Carnavalsvakantie
3 maart - 16 april Kleuterdans,
de Frisse
neuzen,
Klieder de
Kladder

Sport, Dans,
Laboratorium
of Free
Running

Voetballen
‘meidendingen’
Indonesisch
koken
Laboratorium /
boksen

Kleuterdans,
Verrassing
Frisse Neuzen,
Klieder de
kladder
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4
AMBITIES

4.1. Ambities organisatie
Gezien de huidige groei en vooruitlopend op, is het duidelijk dat Rick de Wit een
aantal taken niet zelf meer kan uitvoeren. Hij is en blijft zichtbaar op de scholen,
maar de uitvoering hiervan komt bij een medewerker van een partner (zoals Ludios)
te liggen of door aanstelling van een extern persoon.
Verantwoordelijkheden Meneer Rick in samenwerking met mogelijke partners,
zoals CKE, Ludios en Emoves:
▪ Programma aanbod samenstellen in samenwerking met de school;
▪ Algemene planning en voorbereiding programma (bijvoorbeeld
basisbenodigdheden)
▪ Werving alle lesprogramma’s;
▪ Communicatie met partners (praktische organisatie en planning);
▪ Werving, selectie en begeleiding van studenten, stagiaires, vrijwilligers en externe
professionals;
▪ Werving ﬁnanciële middelen en sponsoring in natura door Rick de Wit.
▪ Verdere ontwikkeling van het programma aanbod
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Verantwoordelijkheden scholen
▪ Zorg dragen voor beschikbare ruimtes en verdeling van het aantal kinderen.
▪ Begeleiding stagiaires ism. oa.het Summa College en Rick de Wit.
Verantwoordelijkheden externe professionals
▪ Voorbereiding en uitvoering specifieke programma’s.
▪ Zorg dragen voor professionele begeleiders.
Een aantal kerncijfers op een rij
2021-2022

2022 - 2023

2023-2024

Ambitie en plannen

nu

ambitie

ambitie

Aantal scholen

2

3

5

Aantal deelnames door
kinderen aan activiteiteten per
week

250

625

875

Bijdrage voor deelname door
ouders of via Stichting Leergeld

€2,50 per kind, per
activiteit

€2,50 per kind, per
activiteit

€2,50 per kind, per
activiteit

Activiteiten school, activiteiten
per week, per kind = 9 x 30
weken)

810

1350

1890

Wijkactiviteiten

2-3

3-4

4-5

Inzet mankracht via
vrijwilligers - aantal personen

30-50

50-60

60-100

Stagiaires (7 per school nodig)

14

21

35

Wijkactiviteiten
Een voorbeeld van wijkactiviteiten is het in schooljaar 2018-2019 georganiseerde
Zomerfestival voor 2 scholen in Mensfoort en Fellenoord; waarbij in de middag de
wijkbewoners welkom waren.
In de zomervakantie van 2020 zijn er Kindervakantieweken georganiseerd bij
basisschool Atalanta, 6 weken lang, 3 dagen per week. De belangstelling van
kinderen uit andere wijken was groot, waardoor het uiteindelijk Eindhoven breed
een succes werd. Afgelopen zomervakantie (2021) stonden er weer 6 weken op het
programma.De locatie varieerde van het Muziekgebouw, gebouw van CKE , locatie
van Stella Maris tot basisschool Boschakker.
Ook behoort het mede-organiseren van een wijk/buurt festival tot de mogelijkheden,
zolang het activiteiten rondom onze doelgroep betreft.
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4.2. Ambities aanbod
Verbeteren kwaliteit en meer diepgang
Meneer Rick is van mening dat het programma nog waardevoller kan worden door
meer diepgang en kwaliteit. Daarbij is de rol van een externe professional, diens
expertise en inzet onmisbaar.
Het blijkt dat er genoeg professionals via sponsoring vanuit het bedrijf of organisatie
willen meewerken.
Ook in de toekomst wil Meneer Rick op deze manier samenwerkingen met
uitvoerende professionals voortzetten; indien nodig kan er vanuit de stichting ,
door de bijdrage van de scholen, geld beschikbaar gesteld worden om de juiste
professional in te huren.
Met het maken van dit plan heeft Meneer Rick zijn visie, aanpak, ambities en
meerwaarde aangescherpt en inzichtelijk gemaakt. Hiermee kan hij ook
bestaande en nieuwe samenwerkingen aanscherpen, en samen met partners
kwaliteit en diepgang realiseren.
Samenhang en continuïteit
Daarnaast wil Meneer Rick de kwaliteit verbeteren door meer onderlinge
samenhang tussen de programma’s te creëren. Denk aan een jaarprogramma
waarin verschillende vaardigheden en thema’s aan bod komen, maar er kan ook
worden gedacht aan een meerjarenprogramma zoals de scholen nu ook met een
doorlopende leerlijn werken.
Stichting
Het verwerven van de ANBI-status betekent zowel voor donateurs als voor de
stichting zelf een ﬁscaal voordeel, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan tot
verbreding met behoud van kwaliteit.
Voor sponsoren/donateurs is het uiteraard van belang dat de ondersteuning naar de
kinderen van Stichting Meneer Rick gaat en uitvloeit naar de wijk waarin ze wonen,
zoals beschreven in het totaalconcept, waar zij speciﬁek op zijn aangehaakt.
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5
FINANCIËN

Onmisbaar zijn voldoende ﬁnanciële middelen om het programma uit te voeren en
volgens de ambities verder te ontwikkelen.

5.1.Eigen bijdrage
Kinderen betalen een bijdrage van € 2,50 - per activiteit, per blok van 6 – 7 weken.
Een kleine bijdrage waarmee Meneer Rick ook rekening houdt met ouders met een
kleine portemonnee.
De deelnemersbijdrage is een bijdrage die niet alle kosten dekt. Toch vindt Meneer
Rick dit belangrijk, vanwege het principe dat activiteiten en dus meedoen altijd geld
kosten.
Voor het overgrote deel kan Meneer Rick met deze inkomsten alle
verbruiksmaterialen die nodig zijn bekostigen. Denk aan het eten waarmee wordt
gekookt, knutselmaterialen en het onderhoud of vervanging van materialen

5.2. Materialen
Om het programma uit te kunnen voeren zijn er basismaterialen nodig.
Denk aan materialen voor de kooklessen, knutselmaterialen, een muziekinstallatie
en spiegels voor de gymlessen Deze worden aangeschaft door de stichting en
kunnen ingezet worden voor de programma’s. Verder omvat deze post onder
andere kosten voor de kooklessen, excursies, drinken/koeken/fruit en knutsel- en
techniekmaterialen.

5.3 Financiering via sponsoring en subsidies
Alhoewel Meneer Rick op dit moment een deel van zijn kosten zelf al heeft gedekt
middels bijdrage van scholen, uitvoerende partijen en de
deelnemersbijdragen is er extra ﬁnanciering nodig voor de eerste investering en
een verdere ontwikkeling van het programma. Met het oog op de voorgestelde
groei en het daarvoor benodigde kapitaal is Meneer Rick op zoek naar sponsoren en
subsidiënten.
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6
HOE MAKEN WE DE AMBITIES WAAR?

Hoewel de huidige uitvoering op twee basisscholen al bewijst dat het
programma succesvol is, vindt Meneer Rick het belangrijk om een aantal
cruciale aspecten te benoemen die nodig zijn om het lesprogramma en de
ambities waar te maken.
Meneer Rick heeft op dit moment uren nodig die hij ﬂexibel in kan zetten
op verschillende scholen. Er zijn voldoende deelnemende kinderen nodig,
zodat de begrote deelnemersbijdragen worden behaald.Er zijn professionals van
externe organisaties (zoals CKE, Emoves en Ludios) nodig die meewerken aan het
samenstellen en uitvoeren van verschillende programma’s.
Donaties en toezeggingen van bedrijven (sponsoren) op het gebied van mankracht en
materialen zijn eveneens noodzakelijk.
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7
TOT SLOT

Wat heeft Meneer Rick met zijn tomeloze inzet al veel bereikt voor de kinderen!
En wat mooi zou het zijn als hij zijn verdere ambities waar kan maken!
We hopen dat we met dit plan u hebben overtuigd om mee te doen, om bij
te dragen aan een brede ontwikkeling voor de kinderen die opgroeien in een
samenleving die hen straks hard nodig heeft. Want de kinderen van nu zijn de
volwassenen van de toekomst. Het is in het belang van ons allemaal dat we hen
alles meegeven wat ze nodig hebben.
Een naschools aanbod is voor onze kinderen onmisbaar. Het is een “must”. Ze
krijgen zoveel extra’s mee. En u kunt daarin veel voor onze kinderen betekenen!
betekenen!

Eindhoven januari 2022
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