Beleidsplan Stichting GoedGevoel:
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wij zijn ooit begonnen als Goed Gevoel Actie op een Facebook Groep.
Een Facebook groep voor je medemens die een paar dagen eten tekort komt in de maand.
Gezinnen die buiten de boot vallen van allerlei instanties, zoals bv de voedselbank omdat ze 0,10 cent teveel
in de maand hebben.
Voor deze doelgroep begonnen wij met het uitdelen van kerstpakketten.
Wij werden groter en groter en gingen naast de kerstpakketten elke maand een pakket verloten voor deze
doelgroepen.
In 2018 stuurden we door middel van een verloting op Facebook een gezin een weekje op vakantie wat we
in 2019 herhaalden.
Sinds 11 oktober 2019 zijn wij van Goed Gevoel Actie, Stichting Goed Gevoel geworden.
Sinds november hebben wij een winkel waar wij spullen verkopen die ons gedoneerd worden.
De opbrengst hiervan komt weer ten goede van de stichting voor de voedselpakketten.
In de winkel is iedereen welkom!
In welke regio zitten wij?
Wij zijn gevestigd in Beilen en helpen gezinnen uit de gemeente Midden Drenthe.
Geldwerving:
De stichting werft geld uit:




sponsoring,
winkel/marktverkoop,
spaarpotjes in de decembermaand bij de ondernemers van Midden Drenthe in de winkel.

Wat willen wij nog meer doen voor onze doelgroep:








Buiten het verloten en uitreiken van voedselpakketten aan onze doelgroep willen we ook meer
activiteiten gaan organiseren.
Vanaf de zomer 2020 gaan wij voor 3 weken in de vakantieperiode een camping openen voor onze
doelgroep die kosteloos een week mogen verblijven in tenten. Als dit een succes word gaan we dit in
2021 herhalen met meer tenten. Locatie hiervoor is een bestaande camping die een veldje
beschikbaar stelt. Tenten en zwembaden zijn inmiddels aangeboden.
Met Pasen is de bedoeling dat we met een groepje kinderen uit onze doelgroep gaan knutselen
(eierdopjes schilderen). Deze activiteiten willen we vaker organiseren.
Sinterklaasactiviteit willen we naast sinterklaasbezoek aan huis & sinterklaashuis in winkel uitbreiden
met schoentje zetten in de winkel.
Meer vrijwilligers zoeken om winkel vaker open te houden, welzijn zorg vanuit gemeente wil hieraan
meewerken.
Naast de jaarlijkse kerstmarkt, meer op markten staan met spullen uit de winkel (lentemarkt,
zomermarkt, toeristenmarkten)
Financieel beheer:
Het vermogensbeheer ligt in handen van de penningmeester zowel kas en bank

