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Inleiding 
 

Stichting Kans Kunst is een jonge organisatie die zich in de komende jaren gaat vormen. De stichting 

gelooft erin dat iedereen talent heeft en een kans verdient. Ook mensen die getroffen zijn door 

aandoeningen, ziektes of armoede en hierdoor moeite hebben om deel te nemen aan de 

samenleving, hebben talent en kunnen bijdragen. Dit talent stelt mensen in staat om een beter leven 

voor zichzelf en anderen te verwerven in de strijd tegen uitsluiting, kansenongelijkheid en 

armoedebestrijding. Echter is soms een steuntje in de rug nodig om het talent ook te kunnen zien en 

benutten. De stichting wil op een holistische manier bijdragen aan een betere wereld zonder 

armoede en met gelijke kansen. 

 

Visie en missie 
 

Stichting Kans Kunst is er van overtuigd dat alle kleine (en grote) steentjes bijdragen aan het bereiken 

van de Verenigde Naties duurzaamheidsdoelen. De stichting vindt het onacceptabel dat in een 

wereld van rijkdom nog steeds een overgroot deel in armoede verkeert. Willen we duurzaam het tij 

keren tegen de klimaatverandering en mensen bestendig maken tegen een veranderende wereld, is 

het essentieel om actief iets te betekenen voor mensen die worden uitgesloten door gebrek aan 

middelen, netwerk of kansen. Een betere wereld begint niet alleen bij jezelf, maar vooral met elkaar. 

De stichting wil daarom middelen en kansen eerlijk verdelen. 

De stichting zet hier op in door kwetsbare inwoners in Nederland uit te nodigen hun creativiteit aan 

te wenden voor de stichting. Daar waar normaal bijvoorbeeld een deelnemer als cliënt participeert 

aan de creatieve dagbesteding, krijgt deze nu de kans om zijn/haar creaties te verkopen voor een 

goed doel. De deelnemer (vaak zelf in armoede) krijgt hiermee de kans om iemand te laten genieten 

van zijn creativiteit en tegelijkertijd iets positiefs bij te dragen aan de wereld. Voor de deelnemer zelf 

levert dit zelfvertrouwen en eigenwaarde op. De outsider art is nu geen product meer van ziek zijn, 

maar een volwaardig gewaardeerd product dat iemand anders raakt en betekenis heeft. Via de 

stichting kunnen deelnemers met elkaar in contact treden. Ook beoogt de stichting mensen op den 

duur te kunnen helpen met nieuwe arbeidsontwikkelplaatsen zodat participatie in de samenleving en 

een eigen inkomen verwerven weer een stukje makkelijker wordt. 

De opbrengsten worden aangewend om tienermoeders en vrouwen in de wereld te steunen om in 

hun eigen kracht te gaan staan. Hun eigen dromen te verwezenlijken en uit de greep van armoede te 

ontsnappen. Vrouwen zijn de sleutel in armoedebestrijding. In veel delen van de wereld verkeren 

vrouwen in financiële afhankelijkheid van hun partner of staan ze er helemaal alleen voor. Echter 

door hun veerkracht, verantwoordingszin en talent te benutten, kunnen vrouwen hun eigen gelden 

vergaren. Hiermee worden ze zelfstandig en kunnen ze hun kinderen een betere toekomst bieden. 

Denk aan de mogelijkheid tot onderwijs en het verwerven van vaardigheden om de veranderingen in 

de wereld aan te kunnen.  Dit draagt bij aan het terugdringen van intergenerationele armoede. 

  



Strategie en termijn beleidsplan 
 

De komende twee jaar gaat de stichting werken aan een degelijke basis. Dit betekent dat de stichting 

inzet op de aanstelling van een volwaardig bestuur in 2021. Dit bestuur zal bestaan uit een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester zullen toetreden. In 2022 wordt een aanvraag gedaan voor 

een ANBI status. 

Daarnaast zal de samenwerking worden opgezocht met dagbestedingscentra van zorgorganisaties en 

amateur kunstenaars. De focus ligt in eerste instantie op organisaties in Zuid Nederland. 

De samenwerking zal ertoe leiden dat er producten beschikbaar komen voor de verkoop. De stichting 

gaat op zoek naar (online en fysieke) verkooppunten. Hiervoor zal PR worden ingezet via social media 

en op kunstplatforms. Ook zal de stichting vaste donateurs werven. 

Bij voldoende deelnemers, zal de eerste basis gelegd worden voor het starten van een Kans Kunst 

community waar deelnemers met elkaar in contact kunnen komen. Dit helpt hun talent te versterken 

en draagt bij aan een inclusief bestaan. 

De stichting beoogt in 2022 om tenminste 20 projecten te kunnen steunen in het kader van 

armoedebestrijding, al dan niet via geoormerkte sponsoring. In 2023 wil de stichting 30 projecten 

kunnen steunen. Tevens wordt onderzocht op welke wijze de samenwerking met de gekozen 

armoede-organisaties duurzaam kan worden vormgegeven. 

Financiering  
 

Zoals omschreven in de Visie en Missie is de stichting gericht op het realiseren van meervoudige 

waardecreatie: financieel, maatschappelijk en sociaal. Hiervoor past de stichting een circulair model 

toe. De beoogde maatschappelijke en sociale waardecyclus is zoals eerder in dit document 

omschreven. In het onderdeel financiering ligt de focus op het financiële aspect, met name op de 

opbrengsten en uitgaven: 



 

De financiële opbrengsten van de stichting bestaan uit: 

• Gelden verworven door de verkoop of uitleen van creatieve producten, ter beschikking 

gesteld door deelnemers in dagbestedingsactiviteiten. 

• Donaties (ten behoeve van de stichting in het algemeen) en Sponsoring (ten behoeve van 

een specifiek project of doel in het kader van de stichting) door particulieren of bedrijven. 

• Erfstellingen 

De financiële uitgaven van de stichting bestaan uit: 

• Investering in laag-risico Microkredieten bij Wakibi (ANBI-status en CBF kwaliteitskeurmerk) 

• Donaties ten behoeve van tienermoeders aan Tienermoederfonds (ANBI-status) 

• Onkostenvergoeding deelnemers 

• Vaste lasten 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Van de opbrengsten wordt 80% besteed aan 

armoedebestrijding via microkredieten of donaties. Hiervoor werken we samen met betrouwbare 

Nederlandse organisaties die een ANBI-status hebben, zijnde Wakibi voor microkredieten en het 

Tienermoederfonds voor donaties. Wakibi heeft naast de ANBI-status ook een CBF 

kwaliteitskeurmerk. 

Ten aanzien van de directe organisaties worden risico’s gemitigeerd door middel van het monitoren 

van jaarverslagen, social impact reports, en/of accountancy rapporten. Wat betreft het verstrekken 

van microkredieten worden aan de projecten die aangeboden worden via Wakibi extra eisen gesteld, 

waaronder minimaal een 3 ster rating, Default rate <1% en Deliquency rate <30%. Dit om ervoor te 

zorgen dat de projecten voldoen aan het laag risicoprofiel dat de stichting hanteert en de gelden 

daadwerkelijk ten goede komen van armoedebestrijding en een zo duurzame en betrouwbaar 

mogelijke waardecyclus in stand wordt gehouden. In lijn met de visie en missie van de stichting 

hanteert de stichting het aanvullende selectiecriterium dat de projecten bijdragen aan 

empowerment van gezinnen. 



De gehele projectportfolio en het risico management daarop wordt 1 x per jaar geëvalueerd tijdens 

de jaarlijkse bestuursvergadering en herijkt waar nodig. 

Van de overige opbrengsten wordt 10% aan onkostenvergoeding voor deelnemers uitgekeerd en 

wordt 10% als vermogen voor de stichting weggezet. De verkoopbare producten zijn opgedeeld in 

kraamcadeau’s en kunst. De opbrengsten van de verkoop van kraamcadeaus worden benut voor het 

tienermoederfonds en de kunstopbrengsten voor Wakibi. Het vermogen zal indien mogelijk 

aangewend worden om de Kans Kunst community verder uit te bouwen. Een beperkt vermogen blijft 

beschikbaar voor vaste lasten. Zowel het bestuur als de uitvoering van de stichting wordt volledig 

door vrijwilligers gedaan. Hier worden geen salarissen voor uitgekeerd. 

 

Organisatie 
 

De stichting is opgericht op 8 oktober 2021 en heeft een website. Op dit moment lopen gesprekken 

met potentiële samenwerkende zorgorganisatie en deelnemers. 

De stichting staat ingeschreven onder RSIN 863114593 en KVK 84152834 

Bestuur 
 

Eind 2021 is het bestuur geformaliseerd. Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: Yvonne Kentjens, woonachting in Herkenbosch. 

Penningmeester: Vangy Villanueva, woonachtig te Eindhoven 

Secretaris: Jeanne Stroucken, woonachtig te Stein 

De functies van de bestuursleden zijn onbezoldigd. Bestuursleden beschikken niet over het vermogen 

van de stichting alsof het hun eigen vermogen is en zijn onafhankelijk van donateurs en 

begunstigden. Er worden geen onkosten of vacatiegelden uitgekeerd aan bestuursleden.  

 

Begroting 
 

Daar de stichting nog geen historische financiële gegevens heeft, zal een begroting pas later worden 

toegevoegd 


