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1. Inleiding 
 
De werkzaamheden van de vrijwilligers inzake de kerstactie starten in 1932.  
Op 23 september 1993 werd een stichting opgericht die de naam Stichting Stille Armen 
Maastricht krijgt.  
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2022 – december 2024 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van 
de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  

2. Visie en Missie 
 
2.1 Visie 
Het bestuur van Stichting Stille Armen Maastricht vindt dat iedereen in Maastricht recht 
heeft op gezellige kerstdagen zonder dat een onderscheid gemaakt wordt in arm of rijk.  
 
Wij zijn er voor de mensen die hun hoofd recht houden, niet snel klagen, geen geld hebben 
voor iets extra’s, geen reserves hebben voor onverwachte tegenvallers en die ondertussen 
de eindjes aan elkaar knopen.  
Deze mensen zijn vaak onzichtbaar voor bestaande hulpinstanties.  
 
2.2. Missie 
De doelstelling van de Stichting Stille Armen Maastricht zijn: 

• Stille armen in de regio Maastricht fijne kerstdagen te bezorgen in materiële zin.  
• Tussentijds personen of gezinnen in materiële zin bij te springen om de ergste nood 

te ledigen. 

3. Organisatie van de stichting 
 
3.1. Bestuurlijke organisatie 
De organisatie van de Stichting Stille Armen Maastricht is gevestigd in de gemeente 
Maastricht en bestaat uit tenminste drie bestuurders, te weten een voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris, aangevuld met overige bestuursleden.  
Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor een vergadering en voorts zo 
dikwijls als de voorzitter of minstens één bestuurslid dit gewenst achten. De bestuurders 
worden benoemd voor een onbepaalde periode en zijn herbenoembaar. 
Bestuursleden mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte 
onkosten. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
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Bestuursleden zijn (op 1 januari 2022):  
- Harrie Beaumont, voorzitter 
- Paul Knols, penningmeester 
- Maaike Walters, secretaris 
- Rob Beaumont, voorzitter commissie noodfonds, tevens vice voorzitter 
- Lizzy Bovens-Westenberg, voorzitter commissie kerstpakketten 
- Vincent Severijns, voorzitter commissie PR 
- Sef Heunders, bestuurslid 

 
3.2. Financiële organisatie 
De stichting streeft geen commerciële belangen na en de stichting heeft geen winstoogmerk. 
Het bestuur voert een administratie waarin alle vergoedingen die zijn betaald aan het 
bestuur worden vermeld. Hiernaast wordt in de administratie de vermogenstoestand van de 
stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting geregistreerd.  
De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen.  
!
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:  

• Giften en donaties van zowel particulieren als bedrijven en vermogensfondsen;  
• Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;  
• Hetgeen op andere wijze verkregen wordt;  
• Vanaf 2021 via de actie “doneer een kerstpakket”.  

 
Over elk jaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld. Het jaarverslag 
verschijnt jaarlijks vóór 1 april en is volledig openbaar en te vinden op de website. 
 
Donateurs ondersteunen financieel door eenmalige of periodieke bijdragen. Ten behoeve 
hiervan staat een formulier op onze website waarmee contact opgenomen kan worden met 
de penningmeester.  

4. Ambities 
 
In de periode 2022 – 2024 verwachten wij een toename in de aanvragen voor de 
kerstpakketten. Wij gaan ons inzetten om de fondsen hiervoor beschikbaar te krijgen. 
Om hoofdzakelijk logistieke redenen zullen we het aantal echter voorlopig stabiliseren 
op maximaal 1250 pakketten. 
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4.1 Projecten 
In de komende jaren wordt het aanbieden aan particulieren en bedrijven om een - of 
meerdere- kerstpakketten te kopen voor onze cliënten voor een bedrag van Euro 75,00 per 
pakket gecontinueerd. Deze actie hebben we in 2021 voor het eerst toegepast en blijkt een 
groot succes te zijn. Tevens proberen wij - na 2 jaren pandemie - weer aansluiting te vinden 
bij lokale evenementen om sponsoring te genereren. 
 
4.2 Verantwoording 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat 
wordt gepubliceerd op onze website. 
Iedere donateur die aan ons doneert krijgt een persoonlijke bedankbrief. 
 
In de komende jaren blijven wij de CBF Erkenning voor onze stichting handhaven, waarmee 
wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is 
vastgesteld. 
 
4.3 Fondsenwerving 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij: 

• Onze bestaande particuliere en zakelijke donateurs aanschrijven met de actie doneer 
een kerstpakket.  

• Vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,  
• Een donatie aanvragen bij Stichting Armoedefonds Nederland 

5. Kansen & Bedreigingen 
 
Kansen 
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat wij jaarlijks 
mogen rekenen op onze donateurs die vaak al jaren bedragen aan ons doneren, zodat wij de 
stille armen in Maastricht kunnen blijven voorzien van een kerstpakket.   
 
Bedreigingen 
In de komende 3 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor de vergrijzing van een 
aantal van onze vrijwilligers. Velen van hen helpen ons al tientallen jaren en wij hopen hen 
aan te kunnen vullen met een jongere generatie.  
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6. Strategisch stappenplan 
 
Bestuurlijke zaken 

• Conform de WBTR, die op 1 juli 2021 is ingegaan, hebben wij in 2021 een 
Huishoudelijk Reglement opgesteld. Dit zal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig 
aangepast worden.  

• De werkzaamheden die we momenteel in SalesForce verrichten zullen gecontinueerd 
maar ook verder uitgebreid worden.  

7. Slot 
 
Kernwaarden 
Kernwaarden van onze stichting zijn: 
Bijdragen aan de financiële situatie van de stille armen in Maastricht, door middel van het 
verzorgen van een kerstpakket met de kerstdagen en hen door het jaar heen te helpen in 
acute noodsituaties.  
 
Samenwerkingen en lidmaatschappen 
Onze stichting werkt samen met diverse andere initiatieven in de stad Maastricht, zoals, 
Vincentiusvereniging, Quiet Community, Trajekt, Gemeente Maastricht, Buurtplatform Amby 
en een aantal kleinere organisaties die niet met naam genoemd willen worden en 
particuliere initiatieven.  
 


