BELEIDSPLAN

STICHTING
SAM
HET HOGELAND
2019-2022

1. INLEIDING
Stichting SAM Het Hogeland staat voor SpeelgoedActie Minima Het Hogeland.
De stichting heeft tot doel de kinderen van alle minima-gezinnen in de gemeente Het
Hogeland, in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, een leuk sinterklaasfeest te bezorgen. De
organisatie is zeven jaar geleden gestart en eind 2018 ondergebracht in Stichting
SAM.
Vele vrijwilligers, onder de bezielende leiding van voorzitter Hanneke Schaap, zetten
zich ieder jaar weer in voor deze minderbedeelde kinderen (en daarmee ook voor
hun ouders), om zo de speelgoedactie tot een zo groot mogelijk succes te maken.
De stichting houdt zich bezig met het inzamelen van speelgoed en met het
genereren van geldelijke bronnen om een zo compleet mogelijk aanbod voor onze
doelgroep te realiseren.

2.

VISIE
Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een mooie beleving van de sinterklaastijd.
Daarom is ons motto: “Sint voor ieder kind”
MISSIE
In de gemeente Het Hogeland leven veel gezinnen op de armoede- of financiële
bestaansgrens. Voor deze gezinnen is de aanschaf van cadeautjes voor het
sinterklaasfeest een groot probleem, waardoor de kinderen uiteindelijk niet mee
kunnen doen met dit mooie kinderfeest, met alle verdrietige gevolgen van dien.
Daarom zamelen we mooi en goed speelgoed in voor die kinderen, in de
leeftijdscatergorie 0-12 jaar.

3.

AMBITIES


Op dit moment zet een behoorlijk aantal vrijwilligers zich in de laatste vier maanden
van het jaar in om de uiteindelijke uitgifte van speelgoed tot een succes te maken. In
2018 heeft de organisatie voor ca. 200 kinderen de cadeautjes voor Sinterklaas
kunnen verzorgen.
In de toekomst willen wij het aantal gezinnen dat cadeaus kan uitzoeken, uitbreiden
en nog meer mensen en organisaties van onze actie op de hoogte brengen.
Wij werken nu al samen met organisaties als Voedselbank Het Hogeland, Maxima,
De arme kant Winsum en Bedum en Humanitas, om onze activiteiten bij hun cliënten
onder de aandacht te brengen.



Wij gaan actief op zoek naar donateurs voor zowel geldelijke als materiële bijdragen.
De zo verkregen gelden/goederen worden ingezet om o.a. hiaten in het
speelgoedaanbod op te vullen. Zo krijgen wij bijvoorbeeld nauwelijks speelgoed
binnen voor jongens in de leeftijd van 10-12 jaar. Verder is er ieder jaar behoefte aan
vanalles wat verband houdt met het sinterklaasfeest; denk aan: pakpapier,
pepernoten, chocoladeletters, enz.



Wij gaan actief op zoek naar een grote ruimte waarvan we de laatste twee weken
van november gebruik kunnen maken voor het verzamelen, sorteren, uitstallen en
uitgeven van de sinterklaascadeaus.
Op dit moment mogen we nog - gratis - gebruik maken van de grote zaal van
Concordia in Baflo. Dit pand staat echter te koop.
Gezien deze situatie houden we er ernstig rekening mee dat we een andere locatie
moeten vinden. De huurkosten van een nieuwe ruimte zullen moeten worden betaald
uit donaties.

4. STERKTEN EN ZWAKTEN


De missie van Stichting SAM wordt inmiddels breed gedragen door de bewoners van
de gemeente Het Hogeland.
De meeste basisscholen in de gemeente Het Hogeland zetten zich actief in om ons
te ondersteunen bij het inzamelen van een deel van het speelgoed, op school.
Daarnaast zijn er verschillende inleverpunten in de dorpen in de gemeente waar
particulieren hun bijdrage kunnen brengen.



Via donaties in geld en natura werden wij de afgelopen jaren al ondersteund. Zo
heeft de gemeente Eemsmond een bijdrage gegeven voor het oprichten van de
stichting en mogen wij gratis twee weken gebruik maken van de grote zaal van
Concordia in Baflo, waar de uitgifte uiteindelijk plaatsvindt. De gemeente Winsum
leverde de afvalcontainers en veel middenstanders doneren speelgoed, vrijkaarten,
enz.



Het vervoer van en naar Baflo is voor een aantal van onze ‘klanten’ een probleem.
Inmiddels hebben wij met diverse mensen/organisaties contact. Zij zijn bereid dit op
zich te nemen, zodat ook vervoer geen belemmering is om aan onze actie deel te
nemen.



Een aantal supermarkten in onze gemeente heeft zich weer bereid verklaard om als
inzamelpunt te dienen. Dagelijks wordt het speelgoed daar door vrijwilligers
opgehaald en alvast naar het verzamel-/uitgiftepunt gebracht, waar het verder
verwerkt wordt.



Speelgoed dat na de uitgiftedag overblijft, wordt verdeeld onder andere goede
doelen voor minimagezinnen, zoals: Mamamini, de 12-Hoven, ‘s Heerenloo,
Allegonda, weggeefwinkel Ten Boer, basisscholen, peuterspeelzalen en BSO’s.

5. STRATEGISCH STAPPENPLAN


Inmiddels hebben wij niet alleen een Facebookpagina (SAMhethogeland) maar ook
een internetsite: www.samhethogeland.nl, zodat wij een groter publiek nog beter
kunnen informeren.
Op de website kunnen bezoekers ook direct doneren via een iDeal-link.



We werven actief donateurs door middel van flyers, mails, brieven en persoonlijke
bezoeken.



We blijven actief op zoek naar een nieuwe uitgiftelocatie, waarbij de gemeente
Winsum de voorkeur heeft, vanwege de aanwezigheid van Voedselbank Het
Hogeland (deel van de doelgroep) en de bereikbaarheid via openbaar vervoer.



Via de lokale media worden inwoners van de gemeente Het Hogeland tijdig
geïnformeerd over de start van de inzamelingsactie.

Bijlage: overzicht van inkomsten en uitgaven 2018 en verwachte uitgaven 2019

