
Beleidsplan Care for Family 2018 - 2023 

Inleiding 

Care for Family (CFF) is een not-for-profit organisatie in Waddinxveen, Zuid-Holland. CFF is opgericht in 2004 door Suzanne 
Hetyey met als doel het ondersteunen van gezinnen die leven op bijstandsniveau. Dit wordt gedaan door middel van het 
verstrekken van voedselpakketten eens in de twee weken, de organisatie van verwendagen en andere bezigheden zoals 
borduren, bloemschikken etc. Het bestuur wordt geleid door Suzanne Hetyey, die tevens de dagelijkse leiding heeft over de 
uitvoerende taken. Deze taken worden uitgevoerd door een 25 tal vrijwilligers. 

 

Huidige situatie 

CFF is een zelfstandige onderneming, die afhankelijk is van financiële giften en giften in natura. Zowel geldelijke als niet-
geldelijke giften zorgen ervoor dat de stichting kan blijven draaien. Al sinds de oprichting in 2004 worden de gezinnen voorzien 
van eten, meubels en van kleding. De geldelijke giften zijn afkomstig van particulieren, ondernemers, service clubs en kerken. 
Particulieren leveren een grote bijdrage aan de kleding en de meubels. Samenwerkingen met onder andere het programma 
‘Nederland Helpt…’ en de Margriet zorgden voor naamsbekendheid. Bovendien wordt er regelmatig gepubliceerd in plaatselijke 
kranten en is er ook een website online.  

De stichting huurt een zestal ruimtes in een bedrijfsgebouw waarin verschillende activiteiten ondernomen worden. Zo is er een 
ruimte waar al het eten wordt opgeslagen. Vanuit hier worden de voedseltassen dan ook uitgedeeld aan de gezinnen. Tevens 
wil CFF de mensen vanuit de gezinnen welke worden ondersteund een besef van eigenwaarde geven. Dit wordt vormgegeven 
door middel van de keuzemogelijkheid van de artikelen te bieden aan de gezinnen, haarverzorging, kledingverstrekking, 
workshops, enzovoort. De overige ruimtes zijn twee opslagruimtes voor kleding en goederen, een huiskamer, een aparte 
keuken en een kapsalon. Tevens worden er workshops gegeven in de huiskamer.  

 

Missie 

De oprichting van CFF vond plaats vanuit het verlangen om naastenliefde te tonen door middel het praktisch en concreet 
verlichten van de nood onder de kansarmen in de maatschappij. Ook was er ten tijde van de oprichting nog geen instantie 
binnen de plaatselijke regio die voorzag in deze praktische nood. CFF heeft dan ook als doel het bieden van praktische hulp 
aan (kansarme) gezinnen en personen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt. Door hen te 
helpen krijgen zij meer zin in het leven, hoop voor de toekomst en de kracht om daaraan te bouwen. Daarnaast wil CFF ook een 
basis zijn voor hen die eveneens gedreven door naastenliefde praktisch willen bijdragen aan de vervulling van de missie. Als 
missie heeft CFF dan ook: ‘Care for Family, Uw nood, onze zorg! Uw hulp, onze wens’.  

 

Doelen 

CFF heeft als doel om de komende jaren continuïteit te waarborgen in het verstrekken van voedsel en goederen aan 150 – 250 
gezinnen. CFF zag over de afgelopen jaren een toename van de hulpvraag, maar ziet hierin tevens een stabilisatie. Daarnaast 
wil CFF jaarlijks 2 – 6 sponsoracties organiseren, dan wel deel zijn van een sponsoractie die is opgezet door derden, welke de 
doelstelling van CFF praktisch willen ondersteunen. De fondsen worden betrokken vanuit bevriende organisaties zoals 
serviceclubs, ondernemers en kerken. CFF heeft tevens als doel haar bemiddelende rol in de verstrekking van goederen zoals 
meubels te blijven continueren. Daarnaast zal ook de 2de hands kleding zaak in haar huidige vorm worden gecontinueerd.  

 

Strategische zaken 

Daarnaast is de stichting afhankelijk van vrijwilligers die het voedsel in de ruimtes opslaan en uitdelen. Mochten deze 
vrijwilligers niet langer in staat zijn te helpen, kan CFF niet voortbestaan in de huidige vorm. Gezien de veelheid aan taken die 
er liggen is uitbreiding van het bestuur gewenst. 

Om de doelen te bereiken zal er een warme band worden onderhouden met de vrijwilligers door middel van enkele 
evenementen waarin de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. CFF zal ook haar relaties verstevigen met ondernemers en 
organisaties welke periodiek voorzien in ondersteuning, door middel van deelname aan netwerk bijeenkomsten of bezoek aan 
CFF. Tevens werkt CFF samen met organisaties zoals Onderwijsinstellingen of Maatschappelijk Werk, Jeugd Detentie welke 
periodiek voorzien stagiaires dan wel jeugd delinquenten met taakstraf. Daarnaast zal CFF haar bestuur eind 2018 uitbreiden 
met 2 leden welke ieder een aparte portefeuille binnen CFF in beheer krijgen zodat de taakverdeling evenwichtiger zal zijn. 
Hierin kan gedacht worden aan sponsorwerving, onderhoud van de website en praktische ondersteuning in organisatie van 



evenementen. Daarnaast streeft CFF ernaar om via 4 – 8 activiteiten zoals publicaties in plaatselijke media of interviews bij de 
lokale radio omroep bekendheid te geven aan haar activiteiten. 

 

Bedrijfsomgeving 

Hoewel het bedrijfsmodel van CFF uniek is en reeds 15 jaar zelfstandig functioneert, bestaan er instellingen die soortgelijke 
service verlenen, te denken valt aan landelijke voedselbanken. In de regio Rotterdam bestaan er 8 regionale voedselbanken, 
net als in de rest van het land. Daarnaast kan men denken aan instellingen als het Leger des Heils, die tevens kleding 
verstrekken. Binnen Waddinxveen echter bestaat er niet een soortgelijke instelling, anders dan de kringloopwinkel.  

 

Activiteiten van CFF 

CFF kijkt ernaar uit om de organisatie te continueren. Hiervoor zijn een aantal activiteiten nodig: 

1. Twee wekelijkse voedseluitdeling. 
2. Maandelijkse openstelling van de 2de hands kleding winkel. 
3. Maandelijkse openstelling van de kapsalon. 
4. Periodieke inrichting van de tussenopslag. 
5. Organisatie evenementen ten behoeve van de doelgroep. 
6. Deelname aan / organisatie van sponsor evenementen. 
7. Onderhoud van de website. 
8. Bestuurlijke zaken (vergadering, administratie, verslaglegging, etc.) 
9. Concrete actiepunten ter ondersteuning van bovenstaand: 

a. Inkopen van voedsel. 
b. Onderhouden van contacten met vaste sponsoren 
c. Verzamelen van kleding en schoenen. 
d. Genoeg vrijwilligers mobiliseren. 
e. Catering organiseren. 
f. Organiseren van ruimte en inrichting. 
g. Regelen van Inventaris. 
h. Organiseren vinden doelgroep (gemeente, voedselbank, advertentie in de krant). 
i. Taakverdeling vrijwilligers.  

 

Organisatie 

De naam van de instelling: Stichting Care for Family 

Contactgegevens: 

Noordkade 64D, 2741 EZ Waddinxveen 

Tel.: +31611363980 

Mail: careforfamily@hotmail.com 

Website: http://www.careforfamily.com/  

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 809249315 

KVK (Kamer van Koophandel) nummer: 28086619 

Postadres: Schaepmanhoeve 71, 2743 JV Waddinxveen 

Bankrekening NL38RABO 01102.35.118 t.n.v. Stichting Care for Family te Waddinxveen 

 

 

 



Bestuur 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden: 

Suzanne Hetyey: Voorzitter 

Huug Hoogendoorn: Secretaris 

Mathijs Voogt: Lid (per December 2018) tevens Penningmeester 

Gaby Hetyey: Lid 

Aranka Hetyey: Lid (per December 2018) 

Werknemers: Geen 

 

Financiën 

Het voortbestaan van de stichting is afhankelijk van giften. Deze giften zijn niet gegarandeerd voor de toekomst. Mochten deze 
wegvallen, kan CFF niet voortbestaan. CFF beschikt over een geringe reserve welke het voorbestaan van de Stichting voor een 
periode van een half jaar kan waarborgen. De giften en bijdragen komen voor 65% rechtstreeks ten goede aan de 
hulpbehoevenden, het overige deel wordt besteed aan de huur van de opstallen, aanschaf en onderhoud bedrijfsmiddelen en 
overige overhead kosten welke nodig zijn voor de continuering van de Stichting. Geen der bestuurders of vrijwilligers ontvangt 
geldelijke of andere vergoeding voor geleverde diensten. 


