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Inleiding

Stichting Lutje Geluk maakt uitjes mogelijk voor gezinnen die daar geen financiële ruimte
voor hebben. Dat doen we met behulp van donaties in geld of hulp in natura. Gezinnen
mogen zelf kiezen wat ze graag willen ondernemen en ontdekken. Wij regelen de
toegang, maar ook bijvoorbeeld het vervoer en eten en drinken als dat nodig is.

Sinds de oprichting van de stichting in 2018, hebben we in eerste instantie vooral
gefocust op het verkrijgen van naamsbekendheid onder potentiële donateurs en gezinnen
uit de provincie Groningen. Inmiddels hebben we onze naam gevestigd; zowel gezinnen
als donateurs weten ons goed te vinden en benaderen ons pro-actief.

Voor de komende jaren zal onze focus daarom met name liggen op het (verder)
stroomlijnen van de interne processen met als doel zowel het aanmelden als de
verwerking van de aanmelding efficiënter te laten verlopen. Uiteraard doen we dit terwijl
we nog steeds uitjes regelen.

De provincie Groningen kent in vergelijking met de rest van Nederland relatief veel
armoede. In de gemeente Groningen groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede. Groningen
zet zich op allerlei manieren in om deze armoede tegen te gaan. Middels
schuldenondersteuning, scholing en begeleiding naar werk waar mogelijk. Kinderen uit
deze gezinnen worden vaak ondersteund met schoolmiddelen of korting op sporten en
muziekles. Een dagje er op uit met het gezin is een zeldzaamheid, en zelf iets kiezen is er
voor deze kinderen vaak niet bij. Hierin kan Lutje Geluk voorzien. Waarbij we als
stichting de ambitie hebben om zoveel mogelijk kinderen met hun gezin of andere
dierbaren een mooie ervaring te bieden, een dagje verlichting van zorgen en een
herinnering voor het leven te geven.

Termijn van een beleidsplan

Dit beleidsplan beslaat een periode van drie jaar (2022-2025). Na evaluatie medio 2025
zal een nieuw driejarenplan worden opgesteld.

Korte termijn doelen:
1. Het hervatten van het regelen van uitjes voor gezinnen uit de provincie Groningen na
de afgelopen coronaperiode waarin dit werd bemoeilijkt door de lock downs en
beperkingen.

2. Het stroomlijnen van interne processen rondom aanmelden en het verwerken van de
aanmeldingen.

3. Het aangaan en bestendigen van meer structurele samenwerkingen met de
verschillende pretparken en uitjesaanbieders. Met name om het aankoopproces te
vergemakkelijken en vaste prijsafspraken te maken.

4. Onderzoeken of we het format van de stichting ook in andere provincies kunnen
(laten) aanbieden.

5. Het uitbreiden van onze activiteiten op social media en het opzetten van een
nieuwsbrief/e-mailalert om onze gezinnen te kunne bereiken.
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1. Missie/visie

Stichting Lutje Geluk is in het leven geroepen ter ere van het vijfjarig bestaan van het
online platform MoedersinGroningen.nl in mei 2018. Dit platform inspireert en informeert
ouders in de stad en provincie Groningen en wordt veel gebruikt om ideeën op te doen
voor leuke uitjes in de buurt. Maar: niet alle uitjes zijn voor iedereen betaalbaar en dus
haalbaar, terwijl het zo belangrijk is af en toe iets leuks te doen als gezin. Daarom werd
het jubileum gevierd met een cadeau aan Groningen: een stichting die deze uitjes
bereikbaar maakt voor gezinnen in een lastige financiële situatie. Zodat gezinnen even
uit de zorgen zijn en samen herinneringen kunnen maken.

1.2 Doelstelling

De Stichting zet zich in om gezinnen die het financieel moeilijk hebben toch de
mogelijkheid te bieden om er samen op uit te gaan en doet dat door middel van donaties
vanuit de community en met behulp van donaties van instellingen, organisaties en
bedrijven.

1.3 Strategie

Gezinnen kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden door een familielid, vrienden,
school, via hulpverlening, een kennis of anoniem.

Na aanmelding wordt er contact gelegd met het gezin (of de aanmelder) en krijgen ze
een uitje naar keuze. De stichting regelt het uitje, als ook de randvoorwaarden om het
uitje daadwerkelijk te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld reiskosten.

De uitjes worden op volgorde van binnenkomst verdeeld. Per gezinslid is er een
maximum van €75,00 per uitje. Elk gezin komt in principe eenmalig in aanmerking voor
een uitje, zo krijgt iedereen de kans een keer samen weg te gaan. Gezinnen kunnen wel
vaker dan één keer aanspraak maken op uitjes die wij gedoneerd krijgen (en dus niet zelf
inkopen).

Het toekennen van de uitjes gaat op basis van goed vertrouwen. De stichting zal geen
loonstroken of andere bewijzen van de financiële situatie vragen. Belangrijkste reden is
dat we de financiële situatie als privé beschouwen en bovendien het maandelijkse of
jaarlijkse inkomen niet genoeg zegt over de daadwerkelijke financiële situatie. Daarnaast
ontmoeten gezinnen al veel wantrouwen en moeten ze veel en vaak bewijzen hoe hun
financiële situatie is. Het is waardevol als dit een keer niet hoeft, dat geeft vertrouwen
terug.

2. Huidige situatie

2.1 Activiteiten van de organisatie

Doelstelling voor komend jaar is als volgt:

- het opstarten van het aanbieden van uitjes na de coronacrisis
- we willen minstens 150 gezinnen een uitje aanbieden
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2.2 Voorbeeld van activiteiten

In de afgelopen jaren hebben we kunnen zien welke uitjes het meest in trek zijn. Dit
betreft: Wildlands, De Efteling, Drouwenerzand en Nienoord. Daarnaast zijn er ook
wensen voor het bezoeken van de waddeneilanden of andere parken.

Niet elk uitje is even makkelijk bereikbaar vanuit Groningen, dat werkt soms tegen in het
kunnen aanbieden van het uitje en speelt ook mee in de populariteit. We willen de
samenwerkingen met de bovengenoemde uitjes waar mogelijk verder structureren.

Verder krijgen we op regelmatige basis toegangskaarten voor:

1. FC Groningen (zes seizoenskaarten in 2021-2022, gedoneerd door particulieren)
2. Lycurgus Volleybal
3. Groninger Museum
4. Forum Groningen
5. Groninger Winterfestijn
6. Stadsschouwburg
7. Drents Museum

Voor meer informatie zie:
https://www.facebook.com/lutjegeluk/
https://twitter.com/LutjeGeluk

3. Toekomst

Armoede (voorkomen en verlichten) is topprioriteit in Groningen. Bij zowel de overheid
als vele andere instanties, bv de Voedselbank. De ideële toekomst van Lutje Geluk is dat
wij niet meer nodig zijn voor het maken van leuke herinneringen middels een uitje. Wat
realistischer is dat met toename van onze naamsbekendheid de aanvragen zullen
toenemen. Eventuele groei buiten de provinciegrenzen behoort ook tot de mogelijkheden.
Een risico hierbij is dat we werken met vrijwilligers; hierdoor zit er wellicht een grens aan
groei.

Daarnaast willen we de kennis die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan als het
gaat om armoede, de impact op gezinnen en met name de kinderen en
oplossingsrichtingen graag verder delen door middel van presentaties, lezingen en
columns. We merken dat we een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor zowel voor
mensen in geldnood als mensen die zich al dan niet beroepsmatig bezighouden met het
thema armoede.

3.1 Voorbeeld

We hebben in de afgelopen periode bij meerdere gelegenheden en in diverse media
verteld over ons werk voor Lutje Geluk en wat we daarvan leren. We merken dat we
mensen hiermee anders en met minder vooroordelen kunnen laten kijken naar armoede
en mensen in armoede. Ook hebben we ons aangesloten bij een stadsnetwerk dat goede
doelen verbindt aan ondernemers. We vormen bovendien op veel momenten een
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belangrijke schakel tussen mensen in armoede en een netwerk waar ze anders lastig of
geen toegang toe hebben.

4. Organisatie

De stichting houdt kantoor aan de Vismarkt 56, 9711 TL in Groningen. We zijn bereikbaar
op het volgende telefoonnummer: 085-3034864 en e-mailadres info@lutjegeluk.nl. Bij de
Kvk is de stichting bekend onder het kenmerk: 71680055. Het rekeningnummer is als
volgt:  NL80BUNQ2206474891.

4.1 Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk. De bestuursleden worden benoemd voor
onbepaalde tijd. Het bestuur ontvangt geen vacatiegelden. Enkel onkosten worden
vergoed. In dit kader wordt verwezen naar bijlage 2 (statuten).

MINKE HAVEMAN – VOORZITTER:
“Ik ben moeder van twee kinderen en woon en werk in de stad Groningen. Vijf jaar
geleden begon ik MoedersinGroningen.nl omdat ik vond dat een goed overzicht van uitjes
in Groningen ontbrak en ik merkte dat leuke dingen doen met de kids veel energie geeft.
Heel bewust delen we op de website ook altijd gratis uitjes, want plezier maken hoeft
geen geld te kosten. Toch is het een voorrecht dat ik de vrijheid heb om te kiezen voor
leuke activiteiten, zonder dat ik me druk hoef te maken over de financiën. Ik gun alle
gezinnen een leuk dagje uit, even zonder kopzorgen, alleen maar plezier en nieuwe
herinneringen maken. Daarom zet ik me heel graag in voor Stichting Lutje Geluk.”

GEJA HAGEDOORN - SECRETARIS
“Als moeder van twee weet ik hoe fijn het is om er zo af en toe een dagje uit te gaan. De
dagelijkse boel de boel te laten en lekker plezier hebben. Helaas is dit niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Ik zet me daarom met heel veel liefde en plezier in voor Stichting Lutje
Geluk. Een onbezorgd uitje voor gezinnen die helaas zelf (even) niet de financiële
middelen hebben, zonder dat er eindeloze formulieren of verantwoording moet worden
afgelegd. Hoe fijn is dat!”

YVANKA HULLEGIE-VLETTER – PENNINGMEESTER
“Yvanka, moeder van drie belhamels. Ik wil graag die mensen die tussen het
spreekwoordelijke ‘wal en schip’ vallen helpen. Gezinnen met (kleine) kinderen, die door
welke omstandigheden dan ook er moeilijk op uit kunnen. Maar dan wel met de vrijheid
om zelf te kiezen wat ze willen doen. Zonder label, zonder stigma.

We hebben met de stichting grootse ambities, maar weten ook dat we eerst klein moeten
beginnen.”

4.2 Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst.

5. Financiën
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In dit kader wordt verwezen naar het jaarverslag (bijlage 1).

Bijlage 1:  Jaarrekening
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Bijlage 2: Statuten
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