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1. Inleiding 

 

 

In 1987 werd de Stichting Ontwikkelingswerk Lichtenvoorde opgericht. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 – januari 2026. 
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 SOL Sisters vindt dat kleding een tweede of soms een derde 
kans verdienen. Met hiermee de onderliggende doelstelling om de verspilling 
tegen te gaan en het consumptieve gedrag een halt toe te roepen. 
 
2.2. Missie 
De doelstelling van onze stichting is om kleding in te zamelen en te sorteren. 
Bruikbare kleding wordt verkocht in de winkel. Met de opbrengsten vanuit de 
winkel worden de lokale goede doelen gesponsord  

3. Ambities 

De ambities van de SOL Sisters is door middel sortering van 
tweedehandskleding zoveel mogelijk plaatselijke goede doelen te kunnen 
ondersteunen.  Dit alles door middel van vrijwilligerswerk.  
 
3.1 Projecten 
Kleding die niet bruikbaar is voor verkoop zal worden geleverd aan Dorcas of 
het buitenland waar deze kleding kosteloos naartoe gaat.  
 
3.2 Verantwoording 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in een financieel 
verslag. Deze wordt besproken in een algemene ledenvergadering, waarna 
deze gepubliceerd wordt op onze website.  
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3.3 Fondsenwerving 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij: 

• Gemeente aanschrijven,   

• vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,  

• reclame uitingen doen in plaatselijke nieuwsblad. 
 
Met de gemeente Oost Gelre en andere steunfondsen wordt regelmatig 
contact opgenomen om uit te dragen wie wij zijn en of er mogelijkheden zijn 
om in de kosten te ondersteunen en of er nog subsidie mogelijkheden 
ontwikkeld kunnen worden.  
 
Door middel van advertentie en informatie verstrekking in het plaatselijke huis 
aan huis blad, maken wij kenbaar waar wij onze opbrengsten aan hebben 
uitgegeven. Maar ook onze naamsbekendheid willen wij hiermee vergroten, 
zodat het publiek bij ons de kleding zal inleveren.  

4. Kansen & Bedreigingen 

 
Kansen 
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is de 
grote afgifte van bruikbare kleding.   
 
Bedreigingen 
In de komende 4 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor de 
hoeveelheid vrijwilligers. De groep bestaat uit een 11-tal dames. Een deel 
hiervan is ruimschoots gepensioneerd, een ander deel heeft een betaalde 
baan, waardoor wat minder vrije tijd om vrijwilligerswerk te ondernemen.  
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De doelstelling is om de groep uit te bouwen naar 15 vrouwen, dit om de 
openingsmomenten van de winkel niet in gevaar te brengen.   

5. Strategisch stappenplan 

 
Voor de komende perioden willen we zoveel mogelijk opbrengsten genereren 
uit onze winkel en uit giften.  
Dit zodat wij de lokale goede doelen, zoals de Voedselbank met een ruime 
donatie kunnen blijven ondersteunen.  
Tevens geven wij cadeaubonnen uit aan de klanten van de Voedselbank. Deze 
bonnen kunnen uitsluitend gebruikt worden in onze winkel.   
 
De organisatie die niet langer in de gemeente Oost Gelre gevestigd zijn, of geen 
binding meer hebben met Oost Gelre zullen we niet langer ondersteunen.  
 
Wij zullen actiever uitdragen wie en wat we zijn, zodat we een pool met 
vrouwen kunnen creëren die ons ondersteunen in onze werkzaamheden.  
 
Fondsenwerving 
Wij zullen niet actief zijn op het gebied van fondsenwerving. Wij zullen onze 
uiterste best doen om de kosten voor de Stichting zo laag mogelijk te houden.   
 
Bestuurlijke zaken 
Om nieuwe bestuurders te vinden zal er voornamelijk gebruik gemaakt worden 
van de eigen vrijwilligers.   
 
Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie van vrijwilligers. 
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6. Slot 

 
Kernwaarden 
Kernwaarden van onze stichting zijn:  
 
Compassie met de minderbedeelden in onze gemeente en samenwerking met 
elkaar op een respectvolle manier. 
Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog. 
 
 
Samenwerkingen en lidmaatschappen 
Onze stichting werkt niet samen met andere organisaties en wij zijn ook niet 
aangesloten bij een branchevereniging. 

7. Voorbeeld Begroting 
 

Doordat de Stichting werkt met ingezamelde kleding, is een begroting 
onmogelijk op te maken.  
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