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Inleiding
Stichting Steunfonds Imminkhoeve is opgericht op 16 december 2016 en heeft als doel het
financieel en materieel ondersteunen van Stichting Imminkhoeve in Lemele.
De Stichting is ontstaan door fusie van:

Stichting vrienden van de Imminkhoeve Dalfsen;
 Stichting vrienden van Imminkhoeve Lemele;
 Stichting vrienden van Imminkhoeve.
Ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben er toe geleid om te komen tot een andere
aanpak van de steunstichtingen. De volgende ontwikkelingen hebben daarbij een belangrijke
rol gespeeld:
 Het beëindigen van de Bingo activiteiten van afdeling Lemele;
 Het op ‘traditionele’ wijze ophalen van geld gaat steeds moeizamer.
Willen we een blijvende ingaande geldstroom behouden en vergroten, zullen er aanvullende
activiteiten vanuit de nieuwe stichting moeten worden gerealiseerd.
Stichting Imminkhoeve heeft in het begin van 2016 een herstructurering van haar organisatie
doorgevoerd. Sindsdien is Imminkhoeve een nieuwe weg ingeslagen. Het Bestuur is
vervangen door een Raad van Toezicht en de directeur is benoemd als bestuurder van de
stichting. Het op laten gaan van de ‘oude steunstichtingen’ in het nieuwe steunfonds is daar
onlosmakelijk aan verbonden.

Structuur
De steunstichting Imminkhoeve zal bestaan uit een 3tal onderdelen:
 Bestuur;
 Werk of projectgroepen;
 Commissie van aanbeveling.
Het bestuur van de steunstichting zal in de overgangsfase bestaan uit een afvaardiging van
de Raad van Toezicht van Imminkhoeve en leden uit het bestuur van de ‘oude’ vrienden
stichtingen.
De directie van Imminkhoeve zal in een adviserende rol hebben binnen het bestuur van de
steunstichting.
In de loop van 2016 zal het uiteindelijke bestuur gevormd worden. Bij voorkeur zullen in dit
bestuur wederom bestuursleden vanuit de ‘oude’ steunstichtingen plaatsnemen.
Naast het bestuur kunnen binnen de nieuwe steunstichting diverse werk- en projectgroepen
werkzaam zijn. Deze werkgroepen bestaan in elk geval uit 1 bestuurslid en zal in overleg
worden samengesteld met de nodige expertise op het gewenste vlak. De commissie van
aanbeveling zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen.
Een werk of projectgroep is dus een samenstelling van tijdelijke aard om een gesteld doel te
bereiken.
De commissie van aanbeveling zal bestaan uit een selecte groep mensen welke
samengesteld is op uitnodiging van bestuursleden en raad van toezichtleden. Ieder lid zal op
eigen wijze bijdrage kunnen leveren met expertise, kennis, en netwerk.

Doelen
Imminkhoeve heeft vijf belangrijke doelen geformuleerd die als kapstok fungeren voor de
aanpak ten behoeve van het genereren van inkomsten en het vergroten van haar netwerk,
hetzij in geld of natura:
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Verhogen aantal donateurs (die 15,- euro of meer per jaar doneren)
Inkomsten (in zowel geld als natura) door sponsoring te verhogen
Giften van fondsen verhogen (subsidie aanvragen)
Verdieping en uitbreiding van huidige activiteiten i.s.m. Vrienden
Activiteiten en evenementen i.s.m. Imminkhoeve
Vrijwilligers

1) Voor het werven van donateurs kan Imminkhoeve rekenen
op verschillende ‘groepen’:
 Huidige donateurs;
 Ambassadeurs;
 Vrijwilligers steunstichting.
Met name de laatste groep zal een groot deel van de
werving op zich nemen tijdens beurzen, markten en
activiteiten waar donateurskaarten worden uitgedeeld.
Tevens zal er jaarlijks een actiemaand zijn waarin men
voor het aandragen van iedere nieuwe donateur een Imminkhoeve presentje
(mascotte schaapje) krijgt.
Daarnaast zal verdere uitwerking hiervan plaatsvinden in de werkgroep.
2) Sponsoring vergt de dag van vandaag een andere aanpak dan voorheen. Bedrijven
en organisaties zien graag snel een ‘tastbaar’ resultaat van een bijdrage. Sponsoring
zal dan ook met name projectmatig worden ingezet. Voorbeelden hier van kunnen
zijn:
 Leverancier / relatie levert een bijdrage middels het beschikbaar stellen van
een product tijdens een evenement (denk hier bij bijvoorbeeld aan
versnaperingen tijdens een wandeltocht);
 Sponsoring in natura in de vorm van advies en of ondersteuning in
werkzaamheden (met name van toepassing in projectgroepen).
 Sponsoring middels financiële bijdrage van bedrijven met nog nader te
bepalen tegenprestaties.
3) Het aanvragen van subsidie en aanspraak maken op fondsengelden zal tevens
voornamelijk op projectbasis zijn. Een voorbeeld hier van is:
 Subsidiëring Natuurhoeve: Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de
haalbaarheid van de realisatie van een natuurhoeve (o.a. kinderboerderij en
pluktuin). Een extern bureau (no cure no pay) schrijft fondsen aan om zo het
beoogde bedrag bij elkaar te krijgen.
4) Het uitbreiden van de huidige activiteiten zal niet alleen een toename van inkomsten
betekenen maar ook een vergroting van de naamsbekendheid. Bij activiteiten denken
we onder andere aan:
 Organiseren wandeltocht;
 Deelname aan braderieën en ter plaatsen activiteiten zoals 21-spel;
 Bingo avonden.
5) Activiteiten en evenementen in samenwerking met Imminkhoeve zijn ook een
belangrijk onderdeel van het generen van geld en naamsbekendheid. Hierbij kunnen
we onder andere denken aan:
 Organisatie van opendagen;
 Demo dagen (van relaties / sponsoren);
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Sportieve evenementen (NK/WK g-voetbal, handbiken, hardlopen, golf clinic
‘open Imminkhoeve’).

6) Aangaande vrijwilligers zal een splitsing worden gemaakt tussen vrijwilligers die
werkzaam zijn voor Imminkhoeve en vrijwilligers die werkzaam zijn voor de
Steunstichting. In dit stuk gaan we uit van vrijwilligers die werkzaamheden zullen
uitvoeren ten behoeve van de steunstichting. Vrijwilligers van de steunstichting zetten
zich voornamelijk in voor het genereren van geld en middelen ten behoeve van
Imminkhoeve, dat kan zijn voor de volgende doelen:
 Opzetten en uitrollen van acties om donateurs te werven;
 Organisatie van en deelname aan activiteiten;
 Uitdragen ambassadeurschap.

Kwaliteitsbewaking
Om zorg te dragen voor een stukje kwaliteitsbewaking en ter voorkoming van ‘wildgroei’ zijn
een aantal afspraken opgesteld waaraan zowel het bestuur en vrijwilligers van de
steunstichting als Imminkhoeve zich zullen houden:
 Indien Imminkhoeve genoemd wordt in uitingen zal dit altijd zijn met goedkeuring van
de directie van Imminkhoeve;
 Imminkhoeve heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan haar huisstijl. Deze
huisstijl zal dan ook te allen tijde gehanteerd worden. Imminkhoeve draagt er zorg
voor dat het bestuur van de steunstichting over het nieuwste materiaal beschikt.
 Alvorens gestart wordt met het opzetten van een activiteit of evenement wordt de
inhoud afgestemd tussen de steunstichting en Imminkhoeve. Dit zal gedaan worden
aan de hand van een kort stappenplan/ plan van aanpak waarin ook de doelstelling
helder naar voren komt.
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