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1. Inleiding 

 

In 2005 werd Stichting Share2day opgericht, in 2010 kreeg de stichting zijn 
huidige naam. Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 tot 
januari 2024. 
  
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  
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2. Visie en Missie 

 
2.1 Visie 

Het bestuur van Stichting Share2day wil haar missie concreet uitdragen door in 
de jaren 2021-2023  zich te richten op minima in het algemeen en in het 
bijzonder kinderen en jongvolwassenen die het om verschillende redenen niet 
mee zit, bijvoorbeeld door armoede, een moeilijke thuissituatie of 
leerproblemen. 

Share2day helpt hen door het opzetten en coördineren van projecten als het 
Fietsenplan (voor jongeren en ouders in minimagezinnen), het Steunfonds 
Alkmaar en De Koepel, een samenwerkingsverband dat de overkoepelende 
armoedecoalitie binnen de regio HAL beoogt te worden. We doen ook 
onderzoek naar de positie van minima in de regio Alkmaar. 

Door onze projecten lokaal en overzichtelijk te houden, versterkt door lokale 
partners, is goed te zien wat er van het geld en de goederen terecht komt. 

 
 
2.2. Missie 
De doelstelling van onze stichting is het zich inzetten voor de bevordering van 
het welzijn van mens, dier en natuur. We willen verschillende werelden bij 
elkaar brengen en aandacht te vragen voor c.q. concreet praktische hulp 
verlenen bij actuele maatschappelijke thema’s. Kernwoorden zijn voor ons: 
gelijkwaardigheid, inclusiviteit, kritisch denken, delen, vrijheid en 
verwondering. 
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3. Ambities 

. 
 
3.1 Projecten 
 
In de komende drie jaar ligt onze focus op in elk geval deze drie projecten: 
 

1. Fietsenplan waaronder valt de projecten Elk kind een fiets en 

Ouders op de fiets, en die ten doel hebben minimagezinnen te 

voorzien van een fiets; 

2. Steunfonds Alkmaar dat in samenwerking met de 

Voedselbank de meest arme huishoudens op laagdrempelige wijze 

voorziet in basisbehoeften waarin elders niet wordt voorzien; 

 
3.  De Koepel  beogende een samenwerkingsverband te zijn 
voor de regio HAL en BUCH waarin partijen die zich inzetten voor 
armoedebestrijding samenkomen en informatie 
vinden/uitwisselen; tevens bedoeld om zowel voor hulpverleners 
als minima zelf overzicht te bieden als sociale kaart qua partijen en 
regelingen op armoedegebied. 
    
  

3.2 Verantwoording 
 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel 
jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website. 
 
De rapportages over voortgang van de projecten worden ook opgenomen op 
onze website.  Tevens zullen we aandacht vragen voor onze projecten in de 
media. 
 
Iedere donateur die meer doneert dan 100 Euro krijgt een persoonlijke 
bedankbrief. 
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in de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze stichting 
waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de 
fondsenwervende sector is vastgesteld.  
 
 
3.3 Fondsenwerving 
 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij onder meer: 
 

• onze bestaande donateurs aanschrijven,  

• een crowdfunding-actie starten,  

• vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,  

• sponsorovereenkomsten afsluiten. 
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4. Kansen en bedreigingen 

 
 
Kansen 
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat 
wij reeds goede samenwerkingsverbanden hebben binnen de regio op 
armoedegebied. Steeds meer partijen kennen Share2day en er zijn al veel 
samenwerkingsverbanden opgezet. Deze komen het behalen van de 
doelstellingen ten goede. 
 
 
Bedreigingen 
In de komende drie jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor het 
bekostigen van de projecten als zij in omvang toenemen: de hulp van 
geldschieters voor vaste kosten zal steeds relevanter zijn, al kunnen we het 
momenteel nog zelf grotendeels financieren. 
 

5. Strategisch stappenplan 

 
Wij willen onze projecten succesvol maken en laten groeien in de periode 
2021-2023 door: 
 

1. Samenwerkingen aan te gaan met lokale partners; 

2. Mogelijke sponsors en fondsen aan te schrijven om het 

budget te vergroten voor onze projecten; 

3. Onze projecten kleinschalig te laten beginnen en schaalbaar 

van opzet te houden, zodat groei samenhangt met praktische (o.a. 

mankracht) en financiële mogelijkheden. 
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6. Slot 

 
U kunt tot slot nog een aantal algemene zaken opnemen. Wilt u toewerken 
naar een erkenning van het CBF dan is het belangrijk om het beleidsplan ook te 
vertalen in een financieel plan. Dit kunt u doen door een begroting op te 
nemen voor het komende jaar of een meerjarenbegroting voor de periode die 
het beleidsplan beslaat. Zie bij 7 een format voor een dergelijke begroting. 
 
 
Kernwaarden 
Kernwaarden van onze stichting zijn:  
 
gelijkwaardigheid, inclusiviteit, kritisch denken, delen, vrijheid en verwondering. 
 
 
 
 
Samenwerkingen  
Onze stichting werkt samen met onder meer: Voedselbank Alkmaar, MET, 
Humanitas, Stichting Leergeld, Gemeente Alkmaar, Halte Werk, Kledingbank, 
Rataplan en vele andere partijen. 
 
 


