
Beleidsplan Wij de ouders 

 

 

1.1 Inleiding 

Wij de ouders is opgericht om het algemeen belang van onze kinderen te dienen. Wij de 

ouders staan voor de vrijheid, gezondheid en ontwikkeling van onze kinderen en waken 

ervoor dat dit door  ongefundeerde coronamaatregelen op scholen wordt aangetast. 

Onze kinderen dienen gevrijwaard te blijven van maatregelen die korte en lange termijn 

schade kunnen veroorzaken aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid. 

De maatregelen zijn op geen enkele manier in het belang van de kinderen. Dit belang dient 

altijd voorop te staan bij de keuzes van de schooldirecties. 

De maatregelen zijn  in strijd met o.a. de grondwet en het Kinderrechtenverdrag van de 

Verenigde Naties. 

 

1.2 ANBI status 

Stichting Wij de ouders heeft een ANBI status in aanvraag en voldoet aan de regels die aan 
een ANBI worden gesteld. Wij de ouders heeft de wens om ANBI status te zijn omdat we 
volledig belangeloos ons willen inzetten voor het algemeen belang van de kinderen. Er is 
geen winstoogmerk. Wij de ouders willen het belang van het kind goed in kaart brengen en 
in deze tijd kinderen op alle mogelijke manieren zich laten veilig voelen op scholen en de 
schoolomgeving. 
 

2.1 Gegevens Stichting Wij de ouders 

Adres:  2564 CS 's-Gravenhage, Tomatenstraat 293; 

Mail:  info@wijdeouders.nl 

RSIN:  8625 37 290 

KVK:  82608709 

 

mailto:info@wijdeouders.nl


 

3.1 Beleid en Strategie van Wij de ouders 

Als ouders staan we sterk als collectief ter bescherming van onze kinderen op school.  

De stichting heeft ten doel: 

a. het bevorderen van kinderwelzijn en jeugdzorg; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het 

doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van 

de stichting. 

 

We willen ons doel bereiken door met een positieve, constructieve benadering ouders en 

organisaties te informeren, te empoweren en te verbinden door het aanbieden van 

waardevolle informatie, expertise, acties en campagnes. . Wij de ouders richt zich op actuele 

thema's in de samenleving. De doelgroep voor Wij de ouders zijn de ouders vanuit 

Nederland met schoolgaande kinderen. We richten ons op de bewuste maar ook onbewuste 

ouders, onder meer door het creëren van draagvlak bij zowel ouders als professionals die 

werkzaam zijn in het onderwijs of in de kinderhulp. 

 

Concreter willen wij het volgende bereiken: 

- Het informeren onze doelgroep met juiste en actuele informatie over de effecten van 

de Coronamaatregelen, de rechten van ouders en kinderen, de mogelijkheden en 

voorbeelden van alternatief onderwijs 

- Ouders en professionals in het onderwijs zijn zich bewust van de effecten van de 

Coronamaatregelen op school en wat je kan doen hiertegen 

- Er zijn 5000 oudergroepen van alle scholen in Nederland 

- 95% van de ouders kent Wij de ouders 

 

4.1 Hoe gaat de stichting te werk: 

Het verbinden van de ouders krijgt vorm door middel van oudergroepen die per school 

worden opgericht en waarvoor ouders zich bij ons kunnen melden. Door het empoweren 

van ouders kunnen we ze helpen om het belang van hun kind voorop te zetten en bewuste 

keuzes te maken die bijdragen aan het belang van het kind en indien nodig om actie te 

ondernemen. 

Daarnaast informeren we door het bieden van informatie op onze website en social media, 

onder andere door het aanbieden van gerichte content, interviews met deskundigen of 



betrokkenen of interactieve sessies met andere ouders. We bieden hierbij een digitaal 

platform om initiatieven vanuit de oudergroepen bij elkaar te brengen. 

We zetten ouders in actie door het aanbieden van brieven, voorbeeld of andere initiatieven 

die zij met de scholen en andere ouders kunnen delen.  

 

5.1 Bestuur Wij de ouders 

Het bestuur van Wij de ouders bestaat uit de volgende mensen en functies 

de heer EDUARD PIETER KORTEKAAS, Voorzitter 

mevrouw MARJOLEIN IRIS CITROEN, Penningmeester 

 mevrouw RACHIDA PETRA ANJES MABROUKI, Secretaris 

Voorts bestaat de organisatie uit een kernteam en diverse werkgroepen. 

5.2 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

5.3 Financiële verantwoording 

De financiële verantwoording van de stichting is terug te vinden in de jaarrekening.  
 

5.4  Waarborgen voor de bescherming van het eigen vermogen 

In de statuten van de stichting is bepaald dat geen ander natuurlijk persoon noch een 

rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen 

vermogen. De borging van deze bescherming is vormgegeven door het inzicht en toegang 

van de drie bestuursleden in de omvang van het eigen vermogen die enkel in de vorm van 

liquide middelen op de bankrekening van Wij de ouders bestaat. Voorts is in de statuten 

bepaald dat alle drie de bestuursleden moeten instemmen bij grote uitgaven en is in het 

reglement beschreven dat alle tenminste twee bestuursleden instemmen verlenen bij 

geringere uitgaven.  

6.1 Financiële gegevens: 

Om onze acties te kunnen financieren zoeken we naar de volgende inkomstenbronnen: 

• Donaties  

• Crowdfunding  

• Vrijwillige bijdragen zonder winstoogmerk voor onze acties  

Wat gaan we met dit geld doen: 

• Bekostigen automatisering 



• Campagnes: drukwerk, video’s, media 

Hoe  

• Gelddonoren benaderen 

• Bankrekening en donatiebutton op website plaatsen 

 

Prognose 2021 

Inkomsten: 

Merchandise, Giften en Donaties:      € 100.000,- 

Uitgaven: 

Automatisering       € 25.000 

Campagnes voor bereik      € 10.000 

Campagnes voor ondersteunende acties    € 10.000 

Video campagnes       € 5.000 

Drukwerk        € 5.000 

Ontwikkeling programma’s ter ondersteuning van de kinderen € 25.000 

Organisatie evenementen      € 20.000 

         € 100.000 

De uitgaven zijn gericht om het belang van het kind te ondersteunen op korte en lange 

termijn. Er zullen evementen en programma’s opgezet worden om het belang van het kind 

in de breedste zin des woord op alle vlakken te ondersteunen voor zowel het kind, de 

ouders, scholen en hulp verleners.  

 


