Kort Beleidsplan Vereniging Hulp in Praktijk Nederland voor 20192020
Naam

: Vereniging Hulp in Praktijk Nederland

Rechtsvorm

: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Zetel statutair

: gemeente Nijkerk

Oprichting

: 21 -11-2018. Oprichters/leden zijn 2 lokale stichtingen
uit Nijkerk (Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad) en
Soest (Stichting Hulp in Praktijk Soest) die het HiP
matchingsysteem in de praktijk gebruiken

Doel

: Zie artikel 2 van de Statuten (bijgevoegd)

Contactgegevens :
RSIN

859379711

KvK nr.

73160458

Bank

NL98 RABO 0334 8903 06

Website

www.hiphelpt.nl

Tel.nr.

071 - 203 24 85

Servicepunt HiP Nederland

info@hiphelpt.nl

Beloningsbeleid
De Vereniging Hulp in Praktijk heeft geen winstdoelstelling.
De bestuursleden van de Vereniging ontvangen geen vergoeding met
uitzondering van gemaakte onkosten.

De vereniging heeft medewerkers in dienst. Voor wat salariëring en
arbeidsvoorwaarden wordt vooralsnog aangesloten bij de regels die door
de Protestantse Kerk in Nederland worden gehanteerd.
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Activiteiten vanaf oprichting tot eind december 2018
Vanaf de oprichting op 21 november 2018 is door het bestuur (oprichters)
in nauwe samenwerking met de directie van SchuldHulpMaatje gewerkt
aan:
a. maken van doorstartplan om landelijke fondsen te overtuigen dat het
HiP concept kansrijk is en moet doorgaan. Stel daarvoor geldelijke
middelen ter beschikking;
b. overleg met de curator om een aantal activa uit het failliete Stichting
HIP te kopen, gevolgd door koop en overdacht op 19 december 2018;
C. overleg met ICT leverancier om het cruciale matching systeem te
behouden voor de lokale gebruikers en het Servicepunt HiP Nederland.
Op 19 december 2018 waren al deze besprekingen succesvol afgerond en
stond vast dat de Vereniging Hulp in Praktijk Nederland in januari 2019 in
een nieuwe setting landelijk en met lokale leden de HiP activiteiten in
Nederland gaat aanpakken en verduurzamen.
Nieuwe HiP aanpak wordt in januari 2019 gestart!
Aan de landelijke fondsen - die financieel bijdragen - is toegezegd dat
krachtig gewerkt wordt aan de financiële verduurzaming van de
organisatie zowel landelijk als lokaal. Het jaar 2019 wordt een jaar van
consolidatie. Dat blijkt uit de in januari vastgestelde begroting 2019. Deze
begroting past in de meerjarenbegroting 2019-2022 die in het
Doorstartplan was opgenomen.
Vanaf medio januari 2019 zijn medewerkers in dienst genomen, in totaal
1,8 fte. Daarnaast worden 2 ZZP-ers met specifieke financiële en
marketing deskundigheid tijdelijk parttime ingezet.
Het bezoekadres Goudenregenlaan 1 te Nijkerk is vanaf februari 2019
gewijzigd in Flevoweg 13, 2318 BZ Leiden.
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Doelen in 2019 en 2020
Op 20 februari 2019 heeft de eerste ALV van de Vereniging HiP Nederland
plaatsgevonden in Nijkerk. Het geformuleerde nieuwe beleid, inhoudend
verduurzaming van de organisatie en de noodzakelijke groei in ledental de
komende jaren is uiteengezet. Vanuit het Servicepunt HiP Nederland zal
hier samen met de verschillende lokale stichtingen met grote inzet aan
gewerkt worden.
Het Servicepunt HiP Nederland draagt zorg dat het ICT matching systeem
beschikbaar blijft, steviger wordt en dat noodzakelijke aanpassingen in
nauw overleg met de leden - te beginnen vanaf februari 2019- worden
gerealiseerd.
Doelstelling voor 2019 is dat het aantal leden aan het eind van het jaar
2019 is gegroeid tot 15. Voor 2020 is het doel met 12 leden te groeien
zodat ultimo 2020 de Vereniging in totaal tenminste 27 leden heeft. Dit
aantal zal de daaropvolgende jaren nog moeten groeien
De vastgestelde begroting 2019 is gecommuniceerd en is leidend. Tevens
is een meerjarenbegroting gepresenteerd.
Eind 2019 bij het opstellen van de begroting 2020 en bij het evalueren
van het eerste boekjaar worden de plannen geactualiseerd waarbij de
meerjarenbegroting die in december 2018 aan de fondsen is
gepresenteerd in beginsel leidend is.
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