Stichting Ella Vogelaar

Beleidsplan 2022
Inleiding
Dit is een eerste beleidsplan van Stichting Ella Vogelaar.
Op 21 januari 2021 is de Stichting Ella Vogelaar opgericht door Henny van den Nagel,
initiatiefneemster van de Stichting.
Het doel van de stichting is “een veilig en gezond bestaan voor vrouwen, intersekse
personen en transgender personen en de kinderen die zij onder hun hoede hebben of
hebben genomen zonder recht op verblijf in Nederland” en dat wat dat bevorderd of er een
verband mee houdt.
De stichting wil dit bereiken door: het bieden van financiële steun; het verschaffen van
(financiële) middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs; het bieden van
(financiële) hulp bij het verkrijgen van benodigde documenten en het samenwerken met
organisaties die werkzaam zijn op hetzelfde gebied. Het vermogen van de stichting wordt
gevormd door: bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
De afgelopen maanden is het bestuur bijeengezocht en gevonden. Zij hebben met elkaar
kennis gemaakt, de statuten doorgenomen en het bestuur is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel op 26 augustus 2021. Ook heeft het bestuur van de stichting kaders opgesteld,
een taakverdeling en werkwijze afgesproken.
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Wie was Ella Vogelaar
Ella Vogelaar is geboren in Steenbergen in 1949. Zij is gestorven in Utrecht in 2019. Zij was
een Zeeuwse boerendochter. Haar moeder streed in de Christelijke Boeren en Tuindersbond
voor vrouwenrechten in het boerenbedrijf. In navolging van haar moeder, had ook Ella een
warm hart voor de ‘zwakkeren’ in de samenleving en kwam ze haar leven lang voor hen op.
Eerst als vormingswerker voor werkende jongeren, later als bestuurder bij de vakbond FNV
en bij de Partij van de Arbeid.
De term ‘Vogelaarwijken’ stamt uit 2007, toen zij als PvdA-minister van Wonen, Wijken en
Integratie extra wilde investeren in een groot aantal Nederlandse achterstandswijken. Zelf
had ze het over ‘krachtwijken’ en ‘prachtwijken’. Samen met haar partner Onno Bosma
schreef zij over deze heftige periode “Twintig maanden knettergek: dagboek van een
ministerschap” (2009).
In haar woonplaats Utrecht toonde Ella Vogelaar zich ook een sociaal bewogen vrouw. Ze
was er jaren lang lid van de raad van commissarissen bij woningcorporatie Mitros. En van
het Comité van Aanbeveling van Huize Agnes; het eerste opvanghuis voor vrouwen zonder
geldige verblijfspapieren en hun kinderen in de stad. Alle reden om ‘Stichting Ella Vogelaar’
naar haar te vernoemen.
Ze verdient het herinnerd te worden.
Visie
Vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige documenten, bevinden
zich in een kwetsbare positie in de Nederlandse samenleving. Deze vrouwen en kinderen
hebben ingevolge het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM) recht op bed, bad en brood (onderdak, douchegelegenheid
en voedsel). Maar deze vrouwen zijn van overige voorzieningen uitgesloten. Kinderen tot 18
jaar zijn verplicht naar school te gaan.
De stichting is van mening dat Nederland zich onvoldoende inspant om minimale
voorzieningen te treffen (door de rechter opgelegde verplichting). Daardoor blijven velen van
hulp verstoken. Sociale, medische en juridische hulp kan er toe bijdragen dat vrouwen
sterker worden, gezonder zijn en betere opvoeders kunnen zijn. Door financiële
ondersteuning te bieden aan deze vrouwen en kinderen krijgen zij toegang tot onderwijs,
gezondheidszorg, juridisch hulp etc. en dit leidt tot toename van hun menselijke waardigheid.
Door hen sterker te maken, wordt de samenleving als geheel sterker.
De stichting werkt samen met organisaties die zich mede focussen op het concreet
verbeteren van een veilig en gezond bestaan van individuele vrouwen en kinderen zonder
recht op verblijf in Nederland. Op deze wijze kan de stichting zich optimaal inzetten om het
doel, ofwel de stip op de horizon te bereiken.
Doelen
De Stichting heeft als doel een veilig en gezond bestaan voor vrouwen en kinderen zonder
verblijfsvergunning of andere geldige documenten en daarnaast al hetgeen dat in de ruimste
zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• het bieden van financiële steun aan vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of
andere geldige documenten;
• het verschaffen van voldoende (financiële) middelen voor voeding, kleding, medische zorg
en onderwijs;
• het bieden van (financiële) hulp bij het verkrijgen van benodigde documenten;
• het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werken.
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Beleid & strategie
Het bestuur van de stichting is een uitvoerend/meewerkend bestuur. De bestuursleden
werken onbezoldigd aan de doelen van de stichting. Daarnaast werken vrijwilligers mee aan
de doelen van de stichting.
Communicatie
Intern
Het ontvangen, afwegen en besluiten over aanvragen (tot € 2000) wordt door twee
bestuursleden gedaan. Indien er twijfel is over de aanvraag, of de financiële bijdrage hoger
is, worden de overige bestuursleden geraadpleegd.
Het bestuur komt regelmatig bijeen om na te gaan of en hoe zij aan haar doel kan werken.
Om de stip op de horizon te kunnen bereiken is het van belang om korte lijnen en snelle
besluitvorming binnen de stichting te bewerkstelligen en behouden.
Extern
Het verzorgen van voorlichting aan organisaties, instellingen en individuen, over het doel en
werkwijze van de stichting.
Met de website kunnen betrokkenen en geïnteresseerden zich informeren over de stichting,
haar doelen en de wijze waarop men zich kan richten tot de stichting voor financiële
ondersteuning.
Samenwerking
De stichting heeft in samenwerking met Stichting LOS1 organisaties, instellingen en
individuen benaderd die zich bekommeren om deze doelgroep. Het is van belang dat
samenwerking plaatsvindt, zodat zij bewust zijn van de financiële ondersteuning die wij
bieden ten gunste van de doelgroep.
Naast financiële ondersteuning denken we ook mee met aanvragers of aanvragende
instanties. We functioneren als een soort denktank en bieden begeleiding bij praktische
zaken zoals waar kun je gratis aan dingen komen.
Financiën
De financiële basis van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies,
giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
De stichting heeft ANBI (algemeen nut beogende instelling) status2. Dit kan
belastingvoordelen opleveren. Zo kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomstenof vennootschapsbelasting en betaalt de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting voor
ontvangen erfenissen en schenkingen. En als de stichting een schenking doet, in het
algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
De stichting heeft als financiële basis/start een particuliere sponsor. Hiermee kan zij de
komende 12 jaar jaarlijks minimaal 50.000 besteden aan haar doel. Hiermee hebben we een
financiële basis voor onze activiteiten.
Voor het voortbestaan van de stichting is het werven van schenkingen, erfstellingen, legaten,
particuliere giften en andere bijdragen een noodzaak en een punt van aandacht nu en in de
toekomst.

1

het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp
bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’)
2
Meer info:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelinge
n/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
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Organisatie
Contactgegevens
Stichting Ella Vogelaar
Agnes v Leeuwenberchstraat 20
3515 AZ Utrecht
info@stichting-ellavogelaar.nl
06-51822693.
ANBI en bankrekening
De status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) is aangevraagd. Met deze status
kan de stichting vrij van schenkbelasting schenkingen ontvangen.
KvK-nummer: 81651406
IBAN NL97 TRIO 0320 1672 59
T.n.v. Stichting Ella Vogelaar
BIC nummer Triodosbank TRIONL2U.
RSIN 862170643
Plaats: Utrecht
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